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VARREDEIRAS BUCHER-JOHNSTONVARREDEIRAS BUCHER-JOHNSTON
Desde pequenas cidades do interior do Brasil até grandes cidadesDesde pequenas cidades do interior do Brasil até grandes cidades
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4 - Compras MunicipaisEXPEDIENTE
Diante de todas as incertezas que a covid-19 nos trás, temos 
uma certeza: As prefeituras nunca pararão de comprar! 
Isso se dá pelo simples fato de que há a obrigatoriedade 
de atender as demandas das cidades, fazê-las funcionar. 
Seja comprando produtos/serviços que são de necessidade 
diária, quanto a compra de produtos/serviços com novas 
tecnologias que irão otimizar o atendimento às demandas.
Sabemos disso pois a COMPRAS MUNICIPAIS está desde 2003 
dentro das prefeituras, sabemos o que é importante para o 
gestor municipal e o que o fornecedor espera de nós. Por 
isso sempre estamos na vanguarda da comunicação ativa e 
efetiva com as prefeituras, levando o que é mais importante 
para a melhor decisão.
A quadrienal Novos Prefeitos é um marco na história da 
COMPRAS MUNICIPAIS pois abre o início da nova gestão. Ela 
nos trás otimismo, perseverança, ânimo extra e motivação. 
Desejamos que os Novos Prefeitos tenham uma jornada 
repleta de realizações positivas e que tragam bons 
negócios, fazendo este mercado girar ainda mais. Sejam 
bem-vindos e contem conosco sempre!
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CAPINADEIRA VARREDORA

LIMPEZA EFICIENTE 
SEM POEIRA

CV80

• Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;

• Rotor com cerdas de aço;

• Cerdas em aço especial, assegurando durabilidade, resistência a 

impactos e desgaste equilibrado, reduzindo o custo com manutenção;

• Possui tampa de proteção para acesso a troca das cerdas;

• Acompanha jogo de cerdas sobressalentes para a primeira 

manutenção;

• Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira 

na operação;

• Possui roda guia para direcionamento na operação.

AGRITECH LAVRALE INDÚSTRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.
Rua Oberdan Cavinatto, 290 - Guarujá / Caxias do Sul - RS
+55 (54) 3238.8500 • +55 (54) 32388530
www.lavrale.com.br • lavrale@lavrale.com.br
        /lavraleagricola
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10 - Compras MunicipaisPerfil dos Prefeitos Eleitos
Em 2020 foram eleitos no Brasil 5.568 Prefeitos. Em média cada Prefeito eleito concorreu com mais 2,475 que não se elegeram. Nas 
regiões essa relação é mais elevada no Norte (3,093) e no Sudeste (2,862). Na região Centro-oeste a relação também é mais elevada 
que a da média nacional: 2,545. Nas regiões Nordeste (2,231) e Sul (2,040) a média regional fica abaixo da nacional.
No presente estudo trabalharemos com uma espécie de amostra, relativizando os dados para comparações na elaboração do de-
sempenho dos Prefeitos eleitos. Isto se deve ao fato de que até o dia 3 de fevereiro de 2021, mais de 3 meses após a realização das 
eleições em segundo turno, as totalizações apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral compreendiam apenas 5.474 casos, ou seja, 
98,31% do universo de Prefeitos eleitos. Em nível regional as participações são de 99,08% na região Sul; 98,38% na Nordeste; 98,14% na 
região Sudeste; 97,85% do universo na região Norte; e 97,42% na Centro-oeste.
Ou seja, o universo de estudo será de 5.474 Prefeitos eleitos em vez de 5.568, contendo 44 registros duplicados, que representam 
0,80% do universo.
Em relação apenas aos partidos políticos foi possível recompor o universo dos 5.568 Municípios através de informações sobre os Prefei-
tos eleitos obtidas pela página de busca Google, vez que nos arquivos do TSE, ao baixar os dados individualizados, descobriu-se que 
44 registros eram duplicados e 94 estavam faltando.

Gênero
Segundo os dados informados na distribuição pelo gênero, foram eleitos 4.813 Prefeitos do sexo masculino (87,92% do total) e 661 do 
sexo feminino (12,08%). 
As regiões que apresentaram participação de Prefeitos do sexo masculino acima da média nacional foram a Sudeste (91,63%), Sul 
(91,02%) e Centro-oeste (88,55%). Abaixo da média nacional estão as regiões Norte (85,19%) e Nordeste (82,94%).
Por conseguinte, a participação de Prefeitas do sexo feminino é maior nas regiões Nordeste (17,06%) e Norte (14,81%).

Cor / Raça
Foram eleitos 67,20% de Prefeitos de cor/raça branca; 29,88% parda, 2,03% preta; 0,37% amarela; e 0,15% indígena. 0,37% não infor-
mou.
As regiões Sul (95,78%) e Sudeste (79,79%) apresentam maioria de cor/raça branca. A região Centro-oeste apresenta uma participa-
ção abaixo da média nacional entre os eleitos de cor/raça branca (61,68%). As regiões Norte (58,78%) e Nordeste (49,84%) apresen-
tam maioria de Prefeitos de cor/raça parda. 

Estado Civil
Foram eleitos 71,81% de Prefeitos casados; 17,30% solteiros; 7,96% divorciados; 1,83% viúvos; e 1,10% separados judicialmente. 
Em todas as regiões prevalecem os casados, sendo as maiores participações no Sul (74,50%); Sudeste (72,70%); e Centro-oeste 
(72,25%). Abaixo da média nacional aparecem as regiões Nordeste (69,84%) e Norte (68,79%).

Idade
A maior parte dos Prefeitos eleitos no Brasil se encontra na faixa de idade de 50 a 54 anos (16,59%). Em segundo lugar estão aqueles 
com idade entre 45 e 49 anos (15,67%), seguindo-se em importância as faixas de 40 a 44 anos (14,76%) e aquela de 55 a 59 anos 
(14,61%). Verifica-se que pouco menos de dois terços dos eleitos possui idades entre 40 e 59 anos: 61,63%. 
Nas regiões verifica-se que as faixas de idade  com maior número de Prefeitos eleitos é de 50 a 54 anos: 19,75% no Sul; 18,68% no 
Norte; 16,49% no Sudeste. Na região Sul, a faixa com maior número de Prefeitos eleitos é a de 45 a 49 anos, concentrando 16,96% dos 
casos; e na região Nordeste é a faixa de 40 a 44 anos: 15,87%.

Grau de Instrução
A maior parte dos Prefeitos eleitos no Brasil possui ensino superior completo (55,71%). Em segundo lugar estão aqueles com ensino 
médio completo (25,65%), seguindo-se em importância aqueles com ensino fundamental completo (5,86%) e aqueles com ensino 
fundamental incompleto (5,13%). 
Nas regiões verifica-se que os dois graus de instrução mais importantes são sempre o do ensino superior completo e o do ensino mé-
dio completo.

Ocupação
As 15 ocupações que apresentaram maior número de Prefeitos eleitos no Brasil somam 4.319 casos, o que representa 78,90% do total 
de eleitos. 
Dentre as principais ocupações, 2 delas aparecem como as mais presentes também em todas as regiões: Prefeito e empresário.
A ocupação que apresentou maior número de eleitos foi a de Prefeito (24,74% do total de eleitos), seguindo-se em importância a de 
empresário (13,61%), agricultor (5,75%), advogado (5,43%), médico (4,38%), comerciante (3,95%), servidor público municipal (3,80%), 
administrador (3,22%), Vereador (2,92%), pecuarista (1,99%), aposentado não servidor público (1,97%), engenheiro (1,97%), servidor 
público estadual (1,94%), produtor agropecuário (1,79%) e professor de ensino médio (1,44%).
O somatório das ocupações relacionadas a atividades rurais dentre as 15 mais importantes (agricultor, pecuarista e produtor agrope-
cuário) representam 9,53% do total de Prefeitos eleitos no Brasil.

Partido político
Dos 33 partidos políticos que apresentaram candidatos à eleição de Prefeito, 29 elegeram seus candidatos, sendo que 3 partidos 
elegeram 6 e 5 Prefeitos; 4 partidos elegeram apenas 1 Prefeito; e 4 não elegeram nenhum dos seus candidatos.
O partido que mais elegeu Prefeitos no Brasil foi o MDB, com 14,40% do total de cargos. Em seguida aparecem o PP (12,50%), PSD 
(11,96%), PSDB (9,59%), DEM (8,57%), PL 6,30%), PDT (5,77%), PSB (4,60%), PTB (3,88%), REPUBLICANOS (3,84%), PT (3,29%), CIDADANIA 
(2,53%), PSC (2,10%), PODEMOS (1,89%), SOLIDARIEDADE (1,71%), PSL (1,65%), AVANTE (1,49%), PATRIOTA (0,90%), PCdoB (0,83%), PV 
(0,83%), PROS (0,77%), PMN (0,23%), PRTB (0,11%), REDE (0,11%), PSOL (0,09%), DC (0,02%), NOVO (0,02%), PMB (0,02%) e PTC (0,02%).
Os partidos que não elegeram Prefeitos foram o PCB, PCO, PSTU e UP.

Por FRANÇOIS E. J. DE BREMAEKER
bremaeker@gmail.com
Bacharel em economia  bacharel e licenciado em geografia
Gestor do Observatório de  Informações Municipais
Membro do Núcleo de estudos Urbanos da Ass.Com. de São Paulo
Presidente do Conselho Mun. do Ambiente de Paraíba do Sul (RJ)
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MAIS VOLVO
DO QUE NUNCA

O novo Compactador de Solo SD110B, além de ser fabricado no Brasil, traz 
características para otimizar o seu trabalho e reduzir o seu custo operacional. 
O sistema de monitoramento CareTrack garante melhor controle do seu 
equipamento, enquanto o motor Volvo D5, aliado ao Modo ECO, apresenta 
baixo consumo de combustível, além da qualidade Volvo em que você confia.

Saiba mais sobre o SD110B em: www.compactadorvolvo.com

*A Volvo CE concederá uma garantia adicional de 01 ano, limitada a 3.000 h de 
operação, respeitando sempre a política vigente de garantia.  Assim, a garantia total 
de fábrica será de 02 anos, limitada a 3.000 h de operação. Válido para equipamentos 
faturados até 31/12/2021.

NOVO COMPACTADOR  
DE SOLO SD110B
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