Carta ao leitor
Com um ano e cinco meses de bons trabalhos para melhoria da qualidade do
Poder Legislativo e da aproximação de nossa população, a atual Mesa Diretora
vem com grande responsabilidade apresentar à população vitoriense a 1ª
Edição da Cartilha Plenário Escola.
O que se pretende com este projeto é ampliar o conhecimento dos jovens,
vocês, eleitores ou futuros eleitores, sobre o papel do Vereador na sociedade.
Pretende-se esclarecer ao jovem estudante quais as atribuições do Vereador
frente a sua comunidade e quebrar as velhas expressões do senso comum,
como a de que a função do Vereador é apenas Fazer Leis e fiscalizar o governo.
Nesta 1ª Edição, queremos confrontar Missão Tradicional, de “vigília”, estática,
parada, com a missão moderna de Articulador Local – Representante do Povo,
Legislador e Fiscal. Assim, a logística do projeto será a realização de palestras
nas Escolas públicas, privadas e faculdades do município, por todos os Vereadores que desejarem participar, discutindo os temas que apontamos acima.
Após, o estudantes serão convidados a assistirem a uma sessão legislativa. O
fechamento deste programa será a realização de um Concurso de Redação,
cujos vencedores irão receber prêmios de reconhecimento e incentivo. Por
fim, desejamos uma boa leitura a você, CIDADÃO VITORIENSE, pois sua
informação é, sobretudo, o nosso compromisso.
Quero agradecer a toda a nossa Equipe de Servidores. Somos todos aguerridos
sonhadores de uma Vitória de Santo Antão melhor, mas como diz Raul Seixas,
sonho que se sonha junto é realidade.
Mesa Diretora da Câmara Municipal
Edmo da Costa Neves Filho
Presidente.

Neste espaço, pretende-se esclarecer ao jovem
estudante o verdadeiro papel do vereador frente a
sua comunidade e quebrar as antigas expressões
do senso comum, como a de que a função do edil
é apenas fazer leis e fiscalizar o governo. “O ato
de “fiscalizar” está na imaginação popular como
sinônimo do discurso de oposição, o que nem
sempre é necessário. O trabalho do
Vereador deve ser muito maior
que seus discursos.
Deve ser uma tarefa
enfrentada com bastante
entusiasmo, colhendo resultados
e enfrentando os desafios para
representar a população.

Organização do
Estado Brasileiro
Cada país está organizado segundo sua própria constituição. O nosso segue a
Constituição de 1988. Nela nos definimos como:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
República
É uma das formas de governo em que o poder
é conquistado através de eleições e por um
tempo determinado por lei. Não é um poder
hereditário. Portanto, não passa de pai para
filho, como acontece nas monarquias.

Federativa
Porque o país está dividido em estados que
possuem uma certa autonomia governativa e, ao
mesmo tempo, fazem parte de uma única unidade.
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A organização política do Brasil está assim definida na nossa Constituição:
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.
Ainda na Constituição encontramos:
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito”.
E o que significa Estado Democrático de Direito?
Aqui temos duas definições: democracia e direito.

Democracia
é uma palavra que vem do grego e
significa “governo do povo”. Atualmente,
na democracia, o governo é exercido
por aqueles que são eleitos pelo povo –
no caso do Brasil, através do voto direto
– para exercer os cargos públicos em
função do bem comum.

Direito
o Estado de direito é aquele é regido pelo chamado
“império da lei”. E o que isso significa? Primeiro: as
leis são criadas pelo próprio Estado, através de seus
representantes politicamente constituídos; segundo:
ao próprio Estado compete o cumprimento das regras
e dos limites por ele mesmo impostos; terceiro: o poder
estatal é limitado pela lei.
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Em outras palavras podemos dizer que o Brasil é um país democrático porque
seus cargos políticos são ocupados por aqueles eleitos pelo voto do povo e está
subordinado a um conjunto de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, constituído
também através do voto popular.
O Brasil também adota, como sistema de governo, o presidencialismo. É o sistema de
governo em que o poder executivo é exercido pelo(a) presidente, eleito pelo voto
direto, e auxiliado pelos Ministros que escolher.
No presidencialismo, o(a) presidente acumula duas funções: a de Chefe de Estado e a
de Chefe de Governo.

Chefe de Estado
é o maior representante de um Estado, o mais alto
representante público, se encarrega de manter a continuidade
do exercício dos poderes políticos estabelecidos.

Chefe de Governo
é quem exerce a função de
governar um Estado.

Portanto, no Brasil, o(a) presidente
exerce as duas funções: tanto
representa como administra o país.
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Organização
estatal
O Brasil está divido em três poderes, independentes e harmônicos entre si: o Poder
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.
Esses poderes se repetem nas três esferas organizativas:

Esfera
Federal

Executivo

Legislativo

presidente, ministros Senado Federal,
e secretários

Judiciário
Tribunais Superiores

composto pela
Câmara dos
Deputados Federais
e pelo Senado
Federal

Estadual

governadores e

Assembleias

Tribunais Estaduais

secretários

Legislativas

de Justiça

compostas pelos
deputados estaduais

Municipal

prefeitos e

Câmaras de

secretários

Vereadores,
compostas pelos
vereadores

–
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Vereador

Conceito
A origem da palavra “vereador” é remota. Segundo os estudiosos, procede da
expressão latina verea – forma arcaica de vereda, que significa “caminho, estrada
secundária”. Essa expressão deu origem ao verbo “verear”, com o significado primitivo
de “administrar as estradas e os caminhos”. Daí, o vereador aparece como aquele que
“cuida” das estradas e dos caminhos. Com o passar do tempo, vai alargando suas
atividades, sempre ligadas ao bom funcionamento da comunidade. Já no século
XIX são definidos como aqueles que cuidam de vários pontos importantes da
vida da coletividade, incluindo o conserto de estradas e de ruas, a supervisão do
abastecimento de água e de víveres e a manutenção da limpeza e do asseio da
cidade.

Percurso no Brasil
Já em 1532, antes da instalação de qualquer instância política-administrativa
nacional, Martin Afonso de Sousa, donatário da Capitania de São Vicente, organizou
aquilo que seria reconhecido, historicamente, como a primeira Câmara Municipal
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brasileira. Mesmo não tendo o formato das atuais câmaras, já fazia a ponte entre os
moradores dos pequenos núcleos habitacionais e as autoridades da época.
“Com a Constituição de 1988, que consagrou a autonomia municipal
em termos políticos, legais e financeiros e reconheceu o município como
ente da Federação ao lado da União, dos estados e do Distrito Federal,
atualmente, o município possui indiscutível importância na aplicação
da legislação, no planejamento, na administração, na fiscalização e no
controle do espaço urbano. É o maior responsável pelos equipamentos
e instalações destinados à saúde, à educação, ao lazer e aos serviços
públicos prestados à população.
Para a dinâmica e o desenvolvimento do município, as câmaras
municipais são imprescindíveis. A Câmara Municipal é um dos maiores
espaços de democracia e de cidadania de nosso país, o que pode ser
constatado pela sua própria história”1 .

1

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/243094/revistainterlegis.
pdf ?sequence=1. Acesso: 20.05.2014, às 13:00
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Funções
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá2, os vereadores têm as seguintes
funções:
Função Legislativa

Função Fiscalizadora

Consiste em elaborar as leis que

O vereador tem o poder e o dever

são de competência do município,

de fiscalizar a administração,

discutir e votar os projetos que

cuidar da aplicação dos recursos,

serão transformados em leis,

a observância do orçamento.

buscando organizar a vida da

Também fiscaliza através do pedido

comunidade.

de informações.

Função de Assessoramento ao

Função Julgadora

Executivo

A Câmara tem a função de

Essa função é aplicada às

apreciação das contas públicas dos

atividades parlamentares de

administradores e da apuração de

apoio e de discussão das políticas

infrações político-administrativas

públicas a serem implantadas por

por parte do Prefeito e dos

programas governamentais, via

vereadores.

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual (poder de emendar,
representação da sociedade e a
realização de audiências públicas).
Além dessas funções inerentes ao cargo, a Câmara ainda desempenha uma função
político-parlamentar tradução em orientação política, comunicativa, informativa e
educativa.

2
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Disponível em: http://www.tre-ap.jus.br/noticias-tre-ap/2012/Novembro/conheca-as-atribuicoesdo-vereador. Acesso: 20.05.2014, às 13:30

“... As Câmaras Municipais exercem uma série de ações indispensáveis
na interação com a sociedade, muitas delas combinada com as funções
legislativas e fiscalizadoras. Elas podem ser agrupadas sob o título
de função político-parlamentar, na qual os parlamentares atuam
orientando politicamente os segmentos sociais, dando inclusive
prosseguimento a demandas e pleitos que lhes são dirigidos, mas cujo
atendimento não é competência deles.
Por isso, a Câmara de Vereadores acaba desempenhando uma
importante função informativa à sociedade, extraindo informações do
Poder Executivo e assegurando maior transparência no trato de diversas
questões de interesse público. (...).
No desempenho da função informativa, muitas vezes a Câmara
Municipal acaba desempenhando uma função educativa para a
sociedade. (...)
... Deve exercer uma importante função comunicativa para com a
sociedade, transpondo os discursos entre os parlamentares em debates
entre os mais diversos atores e segmentos sociais, em uma via de mão
dupla, interagindo com a sociedade.” 3

Missão de Articulador Local
Além das funções inerentes ao cargo, o vereador, quando no desempenho de
seu real papel de representante do povo, pode – e deve – ser o grande articulador
local. Isso significa, antes de qualquer coisa, uma identificação com os anseios
coletivos da comunidade que o elegeu. A partir daí, vinculado à base social
das comunidades e da produção regional, o vereador moderno deve lutar pela
qualidade de vida das pessoas, através da melhoria dos serviços públicos urbanos e
rurais essenciais (como fornecimento de água, luz, transporte público de qualidade,

3

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/243094/revistainterlegis.
pdf ?sequence=1. Acesso: 20.05.2014, às 13:30
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pavimentação, saúde, educação etc.); lutar pela otimização do uso dos recursos
públicos, a fim de que sejam empregados na garantia dos direitos fundamentais
do cidadão, do acesso ao emprego, à renda, à formação profissional, à justiça etc.
Enfim, o parlamentar moderno deve ouvir o contribuinte, a sociedade, interpretar
seus anseios coletivamente e usar toda sua lícita capacidade de articulação para
contribuir com a realização de projetos que beneficiem a coletividade. Afinal, no
caso da Câmara Municipal, homens e mulheres são eleitos para representar os
interesses do povo no sentido político-social, ou seja, descobrir o que é preciso para
melhorar a vida das pessoas de forma permanente, sem que elas precisem pedir
favores pessoais para suprir suas necessidades, como remédios, óculos, cadeiras de
rodas, próteses dentárias, enxovais, consultas médicas etc. Todo ser humano tem o
direito de conseguir tais coisas pelo seu próprio esforço. Então, cabe aos vereadores,
juízes, promotores, prefeitos, governadores, a todas as autoridades públicas, enfim,
trabalhar para que as pessoas não precisem de coisas tão básicas.

Importância
No Estado democrático de direito todos são submissos às leis. Daí a importância
do Poder Legislativo enquanto órgão composto por homens e mulheres que
representam os interesses da população no momento da edição das leis.
Além disso, como vimos anteriormente, o funcionamento de uma cidade no que
se refere à administração pública, passa pelo aval da Câmara
de Vereados no cumprimento eficiente e eficaz de suas
funções inerentes.

Organização de uma Câmara
Municipal
Apesar das diferenças
existentes entre câmaras
municipais, sobretudo
em relação ao número
de vereadores, o que
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influencia diretamente na sua organização, alguns órgãos e instâncias estão
presentes em sua grande maioria.

Elementos da estrutura organizacional
de uma câmara municipal
Presidência
Mesa
Comissões
Blocos e bancadas parlamentares

Corpo de funcionários / assessoria

Plenário
Gabinetes e seus titulares

Processo Legislativo
É o conjunto de normas a serem seguidas pelos Poderes Executivo e Legislativo com
vistas à elaboração de atos jurídicos. O processo legislativo municipal compreende
a apresentação de proposições, as quais representam toda matéria sujeita à
deliberação da Câmara ou de suas comissões.

Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município (LOM)
é a lei maior do município, é a “constituição” do município. Rege o município e deve
atender aos princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual.
Emendas à Lei Orgânica
os vereadores podem apresentar mudanças à Lei Orgânica Municipal. As alterações
são realizadas mediante promulgação da Emenda à Lei Orgânica, desde que
aprovada por dois terços dos vereadores, em dois turnos (Art. 29, da Constituição
Federal).
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Leis complementares
são leis adotadas para regulamentar assuntos específicos, quando expressamente
determinado na Lei Orgânica do Município.
Leis ordinárias
são leis típicas, ou as mais comuns, aprovadas pela maioria dos vereadores.

Mandato
O vereador é eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito sem
limite de mandatos.
Para ser candidato a uma das vagas na Câmara dos Vereadores é necessário:
• ser brasileiro;
• possuir título de eleitor em dia;
• morar na mesma cidade em que quer ser candidato;
• estar filiado a um partido político
• ter mais de 18 anos;
• ter sido escolhido na convecção do partido.
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Editorial
Quem dirige a Câmara Municipal
de Vitória de Santo Antão
Mesa Diretora / 2013 – 2014

Edmo da Costa Neves Filho
Presidente

José Bertoldo de Lima Santos “Irmão Duda”
Vice-Presidente

Edvaldo Bione de Melo Júnior
1º Secretário

Amaro Nogueira Alves –“Bau Nogueira”
2º Secretário.

Quem faz a cartilha do Plenário Escola
Ascom – Assessoria de Comunicação
Telefone: 0800.081.4369
Maria José da Silva Filha
Assessora de Comunicação Social

Diego Albuquerque dos Santos
Assessor Legislativo

Apoio Jurídico
Dr. Bruno Alves do Nascimento Silva
Procurador da Câmara Municipal

