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s trabalhos desenvolvidos pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCCE em    
2017 tiveram o apoio de entidades da Rede MCCE, reforçados por importantes ações dos Ocomitês estaduais e municipais do Movimento.

Várias foram as frentes de trabalho do MCCE em 2017, como a incessante defesa da Lei da Ficha 
Limpa - principal conquista do Movimento - que se viu e ainda se vê em perigo devido a rotineiras 
tentativas de enfraquecê-la, sobre tudo por medidas parlamentares como o PLP 431/2017.

Comemoramos a ‘‘maioridade’’ da Lei 9840/99, a ‘‘Lei Contra a Compra de Votos’’, a primeira lei de 
iniciativa popular anticorrupção do Brasil - outra conquista do Movimento.

Neste trabalho, mostramos o empenho do MCCE e de seus parceiros pela não aprovação do 
pernicioso ‘‘Distritão’’, pelo combate à anistia de políticos, partidos e empresas e também pelo 
impedimento do Autofinanciamento de Campanhas Eleitorais.

Certamente, 2017 foi um ano de árdua luta no combate à corrupção e também de boas afirmações 
do Movimento no campo digital tendo gerado bons resultados com a plataforma para financiamento 
de campanhas, Voto Legal, utilizada nas Eleições 2016.

Por fim, este Relatório Anual busca mostrar alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo MCCE 
divulgados no site do Movimento.

Não poderíamos deixar de agradecer a incansável participação das entidades de nossa rede e de 
cada voluntário/a que lutou para que o Brasil se tornasse um país mais democrático, mais 
transparente e mais justo.

Secretaria Executiva do MCCE
Brasília/DF, janeiro de 2018. 
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MIGUEL ANGELO 
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APRESENTAÇÃO

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) é uma rede formada por 
entidades da sociedade civil, movimentos, organizações sociais e religiosas que otêm como objetivo combater a corrupção eleitoral, bem como realizar um trabalho 

educativo sobre a importância do voto visando sempre a busca por um cenário político e 
eleitoral mais justo e transparente.

O Comitê Nacional do MCCE, sediado em Brasília, é atualmente composto por mais de 60 
entidades nacionais sendo representado pela Secretaria Executiva do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral.

Integram o MCCE, também, os comitês estaduais e municipais difundidos por todas as 
regiões do país. Eles são conhecidos como comitês 9840 (referência à "Lei Contra a 
Compra de votos") ou Comitês do MCCE e exercem um importante papel de fiscalização, 
educação popular e monitoramento do orçamento público e da máquina administrativa.

Os comitês estão presentes em quase todos os estados brasileiros e são constituídos de 
forma voluntária por representantes da sociedade civil, pastorais, sindicatos, associações, 
grupos organizados e entidades da rede MCCE.

O MCCE é um movimento social apartidário (sem vínculos com partidos políticos) e não 
recebe recursos de governos.

O MCCE FOI O RESPONSÁVEL PELAS 
CONQUISTAS DAS DUAS LEIS DE INICIATIVA 
POPULAR ANTICORRUPÇÃO DO BRASIL: 
A LEI 9840/99 E A LC 135/10 (FICHA LIMPA).
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EIXOS DE ATUAÇÃO DO MCCE

Fiscalização 

O objetivo deste eixo é assegurar o cumprimento da Lei 9840/1999 (Lei Contra a Compra 
de Votos) e da Lei Complementar (LC) 135/2010 (Ficha Limpa), por meio do recebimento 
de denúncias, acompanhamento de processos e encaminhamentos de representações aos 
órgãos competentes.

Educação

Visa contribuir com a consolidação de uma consciência dos eleitores de que “voto não 
tem preço, tem consequências”. Para isso, são realizadas ações nos municípios como 
encontros, palestras e seminários, em parceria com os Comitês 9840 (Comitês MCCE) 
e entidades parceiras. Materiais como: cartilhas, folderes e cartazes podem ser 
encontrados no site do movimento e reproduzidos para distribuição durante os eventos.

Monitoramento

Com este eixo, o MCCE realiza tanto o acompanhamento das ações do parlamento 
brasileiro em relação à Lei 9840 e à LC 135/2010, como o controle social do orçamento 
público e da máquina administrativa. Objetiva evitar desvio de recursos com finalidades 
eleitorais e acompanhar as ações de candidatos.
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> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br
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(no site do mcce) 

18/01/2017

"Ficha Limpa" pode tornar inelegíveis servidores 
federais envolvidos em corrupção

23/02/2017

Leis de iniciativa popular assinadas pela Internet
Uma nova ferramenta tecnológica busca facilitar a captação 
de assinaturas para projetos de iniciativa popular. 

14/03/2017

Caixa Dois: Um Atentado contra o Brasil

29/03/2017

MCCE lança vídeo institucional
MCCE e Conselho Federal de Enfermagem – Cofen lançam 
vídeo institucional do Movimento.

31/03/2017

MCCE protocola na Câmara documento em favor 
de assinaturas eletrônicas para leis de iniciativa 
popular

Brasília – O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, 
em reunião realizada nesta quarta-feira (5/4), 
na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
recebeu o deputado federal Vicente Cândido, relator da 
Comissão Especial da Reforma Política da 
Câmara dos Deputados. 

06/04/2017

MCCE recebe 
relator da Comissão 
da Reforma Política 

da Câmara

comite nacional 
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á um claro anseio da 
população brasileira Hem participar da 

construção daquilo que é de 
interesse público e, em 
contrapartida, um forte 
descontentamento com o 
sistema político, sobretudo 
com seus representantes. Isso 
tem-se fortalecido devido ao 
descompasso com que as 
instituições políticas vêm 
dialogando com a população, 
mas também é inegável que a 
tecnologia, sobretudo a 
Internet, vem revolucionando 
e avançando neste cenário de 
debate.

Justamente nesta linha de 
debate, o MCCE em parceria 
com o APPCIVICO, e com o 
apoio do Instituto Arapyau, 
protagonizou o 
desenvolvimento da 
plataforma Voto Legal, que 
permitiu a participação nas 
eleições municipais 2016, de 
mais de 2.500 doadores 
(pessoa física) para as 
campanhas de centenas de 
candidatos por todo o País.

A busca do MCCE pela 
participação e mobilização 
popular na vida política, teve 
grande êxito nas conquistas 
das leis de iniciativa popular 
9840/99 (Lei Contra a Compra 
de Votos) e LC 135/2012 

(Ficha Limpa) e em vários 
outros momentos.

Apresentamos aqui os 
principais resultados que 
surgiram do trabalho da 
implantação da plataforma 
Voto Legal nas eleições 
municipais de 2016, com link 
para vídeo explicativo ao final 
do texto.

A plataforma

A Voto Legal foi inteiramente 
idealizada de acordo com a 
atual legislação eleitoral 
brasileira, tendo iniciado um 
novo ciclo de doações 
eleitorais no Brasil, facilitando 
o estímulo da participação 
dos cidadãos que buscavam 
propostas de candidatos para 
definir não só o seu voto, mas 
também para realizar a sua 
contribuição que pôde ser 
feita electrônicamente. 

Voto Legal promoveu transparência e democracia nas doações 
eleitorais brasileiras 11/04/2017

> Leia a íntegra desta matéria
   Acesse mcce.org.br

Agora, com a plataforma Voto Legal, surgem novos 
caminhos de articulação com a sociedade, criando 
um importante canal direto com os candidatos, 
interferindo direta e positivamente na escolha 
destes representantes.



26/04/2017

MCCE defende o Voto Limpo: primeiro projeto de lei 
de iniciativa popular on-line do mundo

04/05/2017

TSE cassa governador do Amazonas e determina 
nova eleição para o cargo

17/05/2017

Aplicativo "Mudamos": 300 mil downloads em 7 dias

31/05/2017

Deputada pede à comissão da reforma política 
que proposta da Câmara seja sintonizada 
com a sociedade

25/05/2017

OAB fará conferência nacional sobre direitos 
fundamentais

02/06/2017

MCCE denuncia nova tentativa de adoção 
do "Distritão"

26/06/2017

Comitê combate o uso de Caixa 2 nas eleições 
suplementares do Amazonas

04/06/2017

Sete anos da Lei da Ficha Limpa

26/07/2017

Nota de pesar pelo falecimento 
de Anivaldo Matias
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31/07/2017

Em Carta Aberta, MCCE e dezenas de entidades pedem 
prosseguimento de denúncia contra o presidente 
Michel Temer à Câmara dos Deputados

03/08/2017

MCCE alerta para risco de aprovação do "distritão"

07/08/2017

MCCE alerta para necessidade de democratização 
no financiamento das campanhas

15/08/2017

Diretor do MCCE fala sobre Reforma Política na CBN

11/08/2017

Diga Não ao Distritão

23/08/2017

MCCE repudia proposta de anistia a candidatos, 
partidos políticos e empresas

sistema eleitoral    
denominado "distritão" Oganha corpo nos 

bastidores da Câmara dos 
Deputados. 

O tema vem sendo tratado 
sigilosamente, dado seu 
caráter impopular. Mesmo 
assim, há risco elevado de 

aprovação desse modelo já 
para as eleições do ano 
que vem. 

O "distritão" é o modelo 
preferido pelos caciques 
partidários e pelos candidatos 
que praticam abuso do poder 
político e econômico.
 

> Leia a íntegra desta matéria
   Acesse mcce.org.br
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06/09/2017

MCCE e PUC-SP promoveu um seminário sobre 
Reforma Política na capital paulista

13/09/2017

"MCCE tem papel importantíssimo no combate à 
corrupção", diz presidente da Ajufe

13

seminário: Que 
Reforma Política Nós OQueremos, contou 

com a presença do ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral 
– TSE, Herman Benjamim; do 
deputado relator da Comissão 
Especial da Reforma Política 
da Câmara dos Deputados, 
Vicente Cândido; do codiretor 
e cofundador do MCCE, 
Luciano Santos e do membro 
fundador do MCCE, Márlon 
Reis. Também participaram 

omissão da Reforma Política aprova anistia de 90% das multas eleitorais de candidatos e 
partidos. O texto vai a plenário para votação.C

Não podemos aprovar esta anistia considerando que estas multas são decorrentes de atos ilegais 
praticados por candidatos e que não podem ser beneficiados com uma anistia que incentiva a 
pratica de irregularidades e gera o sentimento de impunidade dos infratores, alem de desestimular a 
fiscalização dos cidadãos, do ministério publico e do trabalho da justiça eleitoral.

Convocamos a sociedade a se manifestar aos deputados para que este item não seja aprovado no 
plenário.

Também apoiam este manifesto, as seguintes entidades: Open Knowledge, Movimento pela 
Transparência Partidária e Instituto Ethos.

Brasília/DF, 13 de setembro de 2017.

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE
15 ANOS (2002-2017)
Voto não tem preço, tem consequências.

18º Aniversário da Lei 9840/99 (Lei Contra a Compra de Votos)
7º Aniversário da LC135/10 (Lei da Ficha Limpa)

dos debates, o procurador 
regional eleitoral de São 
Paulo, Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves e Vidal Serrano, 
diretor adjunto da Faculdade 
de Direito da PUC-SP.

 

> Leia a íntegra desta matéria
   Acesse mcce.org.br

14/09/2017

Manifesto do MCCE contra a anistia 
das multas eleitorais
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22/09/2017

MCCE participa de encontro latino-americano 
de inovação política na Colômbia

25/09/2017

Herman Benjamin ressalta a importância do MCCE 
e a necessidade da reforma política

29/09/2017

Lei 9840 completa 18 anos

05/10/2017

Ficha Limpa no STF: "Prevaleceu o bom senso"

03/10/2017

MCCE protocola no Supremo pedido de aplicação da 
Lei da Ficha Limpa pelo prazo de 8 anos, conforme 
determina a Lei.

10/10/2017

MCCE participa de evento da CGU sobre 
controle social

a busca pelo combate à corrupção eleitoral, a Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz (CBJP/CNBB), juntamente com a Conferência Nacional Ndos Bispos do Brasil (CNBB) e dezenas de entidades nacionais se 

mobilizaram, em 1998, por todo o País, em prol de em uma campanha para 
a coleta de assinaturas para o que mais tarde seria a primeira lei de iniciativa 
popular anticorrupção do Brasil: a Lei 9840/1999, conhecida como “Lei 
Contra a Compra de Votos” ou “Lei dos Bispos” (referência à CNBB).

A campanha coletou 1.039.175 assinaturas que foram entregues ao 
Congresso Nacional, tendo sido publicada no Diário Oficial da União no dia 
29 de setembro de 1999.

Esta mobilização nacional mostrou a organização e o trabalho capilar das 
entidades e de cada cidadão/ã que colaborou e incentivou a campanha, 
provando que a sociedade organizada pode contribuir muito para o 
desenvolvimento da democracia e para o aperfeiçoamento do sistema 
eleitoral.

Foi durante esta articulação que surgiu o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral – MCCE.
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11/10/2017

Pequenas doações via internet serão realidade 
nas eleições de 2018

31/10/2017

Nota do MCCE contra o autofinanciamento 
das campanhas eleitorais

09/11/2017

SOS Ficha Limpa - Diga Não ao PLP 431/2017

14/11/2017

MCCE participa de simpósio contra a corrupção 
da ADPF

04/12/2017

Dia Internacional Contra a Corrupção terá 
Ato da OAB na Capital Paulista (Dia 9/12/2017)

14/11/2017

Proteja a Lei da Ficha Limpa
Petição eletrônica defende a Lei da Ficha Limpa da proposta da Câmara 
dos Deputados que quer o seu enfraquecimento.

15

 Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, rede de   
entidades criadora da Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) repudia a Oarticulação de parlamentares da Câmara dos Deputados que atentam 

contra a “Lei Cidadã” e buscam impedir que ela seja aplicada, conforme já 
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Saiba mais sobre o julgamento da matéria no STF, realizado em outubro de 
2017, que determinou a extensão do prazo para políticos que tenham sido 
condenados anteriormente à vigência da Lei da Ficha Limpa.

> Leia a íntegra desta matéria
   Acesse mcce.org.br



 24/11/2017

Comitê MCCE-SP faz palestra sobre Eleições 2018 
em Guarulhos

11/12/2017

"A honestidade passou a ser uma virtude e não 
uma obrigação", diz diretor do MCCE em evento 
contra a corrupção em SP

14/12/2017

Nota MCCE sobre a rejeição do veto do 
autofinanciamento eleitoral pelo Congresso Nacional

19/12/2017

Diretor do MCCE explica atuação do Movimento 
em programa do TSE

18/12/2017

TSE aprova resoluções sobre regras 
das Eleições 2018

16

> Leia a íntegra das matérias acessando mcce.org.br

to reúne centenas na 
Catedral da Sé e Achama população para 

ser protagonista no combate à 
corrupção (Do site da OAB/SP)

Um chamamento à sociedade 
civil para ser protagonista em 
defesa de um Brasil mais ético 
e menos corrupto marcou a 
cerimônia inter-religiosa na 
manhã deste sábado (09/12), 
na Catedral da Sé. Organizado 
pela Seção São Paulo da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em conjunto com a 

Cúria Metropolitana de São 
Paulo o ato contou com total 
apoio de mais de uma 
centena de entidades.

A solenidade proposta no Dia 
Internacional contra 
Corrupção reuniu cerca de 
400 participantes entre 
representantes da sociedade 
civil e de líderes de diferentes 
credos religiosos e dos povos 
indígenas.

Leia a íntegra desta matéria em 
mcce.org.br 

 

De cima para baixo, alguns dos convidados ao Ato: Luciano Santos (MCCE), Raul Meyer (Sinagoga do Centro de Cultura Judaica), 
Monja Heishin (Budismo), Rita de Cássia, (Religiões afro-brasileiras), André Mira (Pastor-Igreja Batista), Sheik Mohamad Al Bukai (Islamismo), 
Padre Tarcísio M. Mesquita (Igreja Católica) e Marcelo Werá (Aldeia do Pico do Jaraguá)
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comites mcce 
Os comitês MCCE combatem a corrupção eleitoral 

em 25 estados e no Distrito Federal

trabalho dos Comitês MCCE reúne cidadãos e cidadãs 
ligados à igrejas cristãs, escolas, universidades, Oseccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

dioceses, arquidioceses, lideranças comunitárias e diversos 
mobilizadores sociais que se voluntariam no combate à 
corrupção eleitoral e no aprimoramento da democracia no 
Brasil.
 
Os Comitês Estaduais e Municipais do MCCE ou Comitês 9840, 
surgiram durante a campanha em favor da Lei da Ficha Limpa, 
em 2008. 

O termo “9840” é uma referência à primeira lei de iniciativa 
popular do Brasil, a “Lei Contra a Compra de Votos” (Lei nº 
9840 de 1999).

Como exemplo, apresentamos um pouco dos trabalhos de um  
destes comitês.

        Sobre  a 

 Transparência Itajubá é uma ONG criada em 
20/09/2004. A

Sendo uma associação sem fins lucrativos tem por finalidade a 
defesa dos interesses do cidadão, por meio do desenvolvimento 
e defesa da cidadania, e da vigilância para que haja 
transparência nas ações dos poderes públicos locais.

Seu quadro de associados conta com advogado, médico, 
motorista, analista de sistemas, engenheiro, empresário/a, 
bancário, dentista, professor/a universitário/a, técnico em 
contabilidade, técnico em eletricidade e outros profissionais.

   Todos os dados da Transparência Itajubá apresentados neste Relatório Anual
   foram fornecidos por seu presidente.

Transparência Itajubá

Nome do comitê: Transparência Itajubá 

Cidade: Itajubá – MG

Transparência Itajubá

Presidente

Wander Rodrigues Machado

E-mail

diretoria@transparenciaitajuba.org.br

Site

www.

Fanpage

facebook.com/transparenciaitajuba

Endereço da sede

Rua Vereador José Aldano Santana, 

88 - Sala 04 Bairro da Medicina 

Itajubá/MG

transparenciaitajuba.org.br

17
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      Ações da Transparência Itajubá

Ÿ Fala Cidadão - Serviço da prefeitura local que surgiu de um 
projeto sugerido pela Transparência Itajubá (TI). É um canal 
direto entre o cidadão e a administração municipal;

Ÿ Redução das férias dos vereadores de 90 para 30 dias - 
Sugerido pela TI à Câmara de Itajubá, desde 2005, a 
proposta de emenda foi aprovada em 2008;

Ÿ Fim do pagamento de reuniões extraordinárias - Em 2006, a 
TI começou a se manifestar publicamente para o fim do 
pagamento aos vereadores em sessões extraordinárias onde 
cada legislador recebia o correspondente ao seu salário 
mensal. Esta prática foi abolida em 2007, quando uma 
emenda à Lei Orgânica foi aprovada;

Ÿ Campanha Ficha Limpa - A TI coordenou a campanha Ficha 
Limpa no município de Itajubá tendo coletado 5.737 
assinaturas que foram enviadas ao MCCE, em Brasília;

Ÿ Número de vereadores - Com apenas um mês de mandato e 
em sessão extraordinária realizada durante uma quinta-feira 
da semana do carnaval de 2013, os vereadores da gestão 
2013-2016 votaram o aumento do número de cadeiras de 10 
para 17. A TI, promoveu um ato em praça pública contra a 
ação dos parlamentares. Centenas de Itajubenses puderam 
manifestar a sua indignação. Outros atos e outdoors foram 
feitos com a participação da sociedade civil e de milhares de 
pessoas contra a decisão dos vereadores. Pesquisa da 
UNIFEI-JR mostrou que 91,4% da população local era 
contrária à decisão da Câmara. mesmo com a mobilização 
da população e da realização de audiência pública os 
parlamentares não revogaram a emenda. Como 
consequência, boa parte dos vereadores não conseguiram se 
reeleger, sendo que alguns parlamentares tiverem mais de 
80% de redução nos votos comparados à eleição que 
venceram (cinco não foram reeleitos). A TI espera que haja 
uma resposta positiva e breve sobre este tema na próxima 
legislatura.

     Obs.: A TI estima que o aumento do custo anual da Câmara
     de Itajubá seja da ordem de R$1 milhão.

     Parcerias e ou divulgação das ações do comitê 
     pela imprensa

Ÿ Jornal ‘‘o Sul de Minas’’ (publicação semanal de artigos da TI 
desde 2004);

Ÿ EPTV (Jornal Nacional - TV Globo);
Ÿ O Estado de Minas.

A relação de todos os Comitês MCCE 
encontra-se no site do Movimento 

www.mcce.org.br. 
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|Ações junto à Prefeitura



or não receber recursos de governos ou de empresas, o 
Eleitoral mantém as suas atividades por meio do trabalho voluntário e por doações de Pentidades parceiras.

Por este motivo e por necessitar manter sua Secretaria Executiva Nacional (em Brasília), o MCCE, 
com apenas dois funcionários, se mantém com dificuldades de sustentabilidade e de crescimento em 
seu quadro de funcionários e de ações pelo país.

Acompanhe o demonstrativo de Receitas e Despesas da Secretaria Executiva do MCCE do ano 2017.

Colabore com o MCCE e combata a corrupção eleitoral pelo Brasil. 
Veja como é simples ajudar!

1 – Escolha o valor que deseja doar. Pode ser qualquer quantia. Toda ajuda é válida!

2 – Efetue o depósito ou tranferência diretamente na nossa conta-corrente:
Banco – 104 – Caixa Econômica Federal
Agência – 0647-5
Operação – 003
Conta número – 232-4
CNPJ (se necessário)- 08.939.284/0001-98

3 – Se preferir, gere um boleto, imprima e realize o pagamento nas agências da Caixa Econômica 
Federal, postos de autoatendimento correspondentes da CEF, lotéricas, Internet ou outros bancos. 
(Acesse: www.mcce.org.br/colabore-com-o-movimento/)

Movimento de Combate à Corrupção 
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TRANSPARENCIA (CONTABILIDADE)

Fonte: Secretaria Executiva - MCCE 



Relação das entidades da Rede MCCE
(Em 30/01/2018)

A Voz do Cidadão (Instituto de Cultura de Cidadania) 
Amigos Associados de Ribeirão Bonito (Amarribo) 
Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a Impunidade (Abracci)
Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais (Abramppe)
Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal (ABMVL)
Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (Abong)
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe)
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Associação Juízes para a Democracia (AJD)
Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon)
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde (Ampasa)
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC)
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP)
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) 
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
Auditoria Cidadã da Dívida
Cáritas Brasileira
Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil)
Centro Santo Dias de Direitos Humanos (CSDDH)
Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP)
Comunidade Bahá'í do Brasil
Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam)
Confederação Nacional de Saúde (CNS)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)
Conselho Federal de Farmácia (CFF)
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito)
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter)
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge)
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco)
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
Federação Nacional dos Portuários (FNP)
Continua >>>
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Federação Interestadual de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Industriais de Nível Técnico (Finttec)
Força Sindical do Estado do Paraná
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate)
Grande Oriente do Brasil (GOB) 
Instituto Atuação
Instituto Avante Brasil (IAB)
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase)
Instituto Ação Integrada (INAI)
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)
Instituto de Fiscalização e Controle (IFC)
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD)
Movimento Voto Consciente
Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits)
Rede ODS Brasil
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) 
Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon Sindical) 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait)
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional)
Transparência Capixaba
União Nacional dos Auditores do Sistema Único de Saúde (Unasus)
União Nacional dos Estudantes (UNE).

-------------------------------------------------------------------
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Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 

undada em agosto de 2006 e oficializada em abril de 2007, a Secretaria Executiva do Comitê 
Nacional do MCCE é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, democrática e Fpluralista, com duração ilimitada, com sede na SAS Quadra 5, Lote I, Bloco M, Edifício Anexo da 

Sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília/DF, e foro em todo o território nacional, podendo ser 
criados escritórios regionais quando e onde se fizerem necessários.

Tem como finalidade apoiar e fortalecer políticas e ações do Comitê Nacional do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE.

Diretoria Colegiada do MCCE
Carlos Alves Moura  (Comissão Brasileira de Justiça e Paz - )

Luciano Caparroz Pereira Santos  (Centro Santo Dias de Direitos Humanos - CSDDH)

Miguel Ângelo Martins Lara (Conselho Federal de Contabilidade - CFC) 

Suplência de Diretoria
Anselmo Cordeiro Lopes (titular) e Carlos Bruno Ferreira da Silva (suplente) 
(Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR)

Ivaneck Peres Alves (titular) e Adriana Borba Fetzner (suplente) 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag)

Conselho Fiscal
José Vílmore Silva Lopes Júnior (Conselho Federal de Farmácia - CFF)

Márlon Jacinto Reis  (Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB)

Hugo Carvalho Moreira (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho - Sinait)

Suplência do Conselho Fiscal
Roberto Carvalho Veloso – Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil)

Cáritas Brasileira

Secretaria Executiva do MCCE
Eliane Maria de Carvalho (Assessora da Diretoria)
Sandro José Meireles (Assessor de Comunicação)

                             © MCCE - VOTO NÃO TEM PREÇO, TEM CONSEQUÊNCIAS.  2018

CBJP/CNBB

comite nacional 
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MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL - MCCE

Voto não tem preço, tem consequências.

www.MCCE.org.br

/17


