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PARA QUE SERVE UM VEREADOR?: ENSAIO CRÍTICO 
SOBRE TEORIA E PRÁTICA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL NO BRASIL

Adriano Meireles Borba1

RESUMO

A partir da observação de um sentimento de inquietação popular sobre a quantidade 
e qualidade dos vereadores no Brasil, conduzimos o presente artigo a título de 
provocação e reflexão. Para tanto, resgatamos brevemente a evolução histórica da 
Câmara Municipal no país, com análise das previsões constitucionais a partir de nossa 
Independência e de outros exemplos de Câmaras Municipais em direito comparado. 
Relacionamos as atuais atribuições do vereador frente à Constituição de 1988, bem 
como as questões que ensejam maior conflito e desgaste destes frente à opinião 
pública. Ao final, enfatizando a importância teórica da instituição, ilustramos possíveis 
soluções para uma melhor construção da imagem dos integrantes do Legislativo 
Municipal perante a sociedade em geral.

PALAVRAS-CHAVE:  1.  Vereador       2  Câmara municipal  
             3.  História        4.  Direito comparado

1   A pergunta : Para que serve um vereador?

É comum escutarmos, em rodas de conversas informais, essa dúvida inquietante. 
É um daqueles questionamentos que incomoda desde leigos até estudiosos das ciências 
políticas e do direito eleitoral – a estes, em especial, por saberem respostas teóricas, 
mas com alguma difi culdade de sustentá-las diante da prática percebida no Brasil 
(terra infelizmente profícua em deturpar boas ideias em prol de individualismos ou 
oligarquias).

A inquietação sobre o tema passa longe das previsões teóricas e de uma ilusória 
crença no bom funcionamento do sistema posto. Não se trata meramente de discutir 
sobre o papel do vereador no desenho político-organizacional do país. A perturbação 
é de ordem prática: o que, no caso concreto, faz um vereador, hoje em dia, para 
convencer o público em geral da relevância de seu papel?

Não é fácil encontrar, entre leigos (excetuados, portanto, os estudiosos 
do direito e das ciências sociais), quem sincera e desinteressadamente defenda a 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduado em Direito Público pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), Analista Judiciário e Chefe de Cartório da 8ª Zona Eleitoral 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Integrante do corpo docente da Escola Judiciária Eleitoral 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Integrante do corpo de palestrantes da campanha Voto 
Consciente realizada no âmbito da 8ª Zona Eleitoral. E-mail adrianoborba@hotmail.com.br.
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imprescindibilidade e relevância de vereadores. O que mais se costuma notar entre o 
povo em geral – confi rmando a afi rmação acima – são sentimentos, por ora, de grande 
apreço por determinado vereador em razão da obtenção de benefícios a determinado 
indivíduo, família ou vizinhança (o que, obviamente, não signifi ca reconhecimento 
de louvável exercício da função, mas de mero atendimento a anseios particulares 
isolados); de outro lado, é frequente o sentimento de indignação contra o salário 
recebido por tais profi ssionais, para pouco trabalho percebido – por vezes, se misturam 
os citados sentimentos de gratidão individualista e de indignação.

Já dentre os estudiosos políticos, se constatam testas franzidas e bocas 
retorcidas, típicas de uma frustração de quem entende a relevância da missão 
legislativa, mas tem pouca esperança (se é que tem) de ver, na atuação geral das casas 
legislativas municipais, mais espírito público do que luxúria pelo prestígio social, 
pelo dinheiro ou por ambos.

Importante ressalvar: pelo Brasil afora, há vereadores competentes e honestos, 
assim como em qualquer outra categoria política no país. Mas o que permeia o consciente 
coletivo é uma profunda sensação de inoperância e incompetência em relação aos 
vereadores como um todo – não raro, imagina-se um país melhor sem referida categoria: 
já que, se de acordo com essa impressão, o papel a ele desenhado não é cumprido, ao 
menos não restaria uma caríssima conta para pagar ao fi nal do mês.

Buscando resgatar argumentos em defesa da importância histórica e política 
do Legislativo municipal, mas atentos às críticas que permeiam o consciente coletivo 
– senão justas, ao menos motivadas por numerosos maus exemplos –, conduzimos o 
presente artigo em forma de ensaio, mais a título de provocação do que imbuído de 
pretensões científi cas.

2   O legislativo municipal nas constituições brasileiras

A leitura da Constituição, desde sua compreensão como ápice do Estado 
de Direito, é importante ponto de partida para ler a própria sociedade. Entender a 
Constituição de um povo, não apenas em sua criação como também em suas mutações 
e novas Constituições que se sucedem – com as devidas “lentes” que ajustem nossa 
leitura à realidade social e política da época considerada – enriquece a compreensão 
dos pilares de certo povo, em certo tempo, e sua constante dinâmica. Como ensina 
Inocêncio Mártires Coelho:

[...] a moderna doutrina constitucional, no ponto, insiste em afi rmar que 
a teoria da Constituição, para ser útil à metodologia geral do direito 
constitucional, deve revelar-se como uma teoria da Constituição 
constitucionalmente adequada, o que só se conseguirá explorando, 
corretamente, um novo círculo hermenêutico, consistente na interação 
e na interdependência entre a teoria da Constituição e a experiência 
constitucional. (COELHO,  2010, p. 56). 

Com vistas a essa compreensão, façamos uma breve análise da evolução do 
poder legislativo municipal em terras brasileiras, ao longo de nossa história, com base 
no brilhante estudo do jurista municipalista. Meirelles (2006, p. 34-7).
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No período Brasil-colônia, regidos em sequência histórica pelas Ordenações 
Afonsinas, Manuelinas e Filipinas até a Independência em 1822, os municípios 
eram compostos uniformemente por um presidente (vereador mais votado) e três 
vereadores eleitos, além de encarregados administrativos e um juiz de fora vitalício 
(magistrado de fora da localidade sob sua competência, assumindo eventualmente 
papel político com a indicação para presidir câmaras municipais, como forma de 
controle do poder central na vida municipal, evitando adoção de medidas confl itantes 
com os interesses da metrópole) e dois juízes comuns, eleitos com os vereadores. 
Variações foram constatadas com relação aos municípios de Rio de Janeiro (12 eleitos 
anualmente), Natal (cinco ou seis representantes eleitos) e Cuiabá (eleitos a cada três 
anos), conforme seção de história disponível nas respectivas páginas eletrônicas na 
internet. Merece destaque a não remuneração dos eleitos no município do Rio de 
Janeiro, possivelmente seguido por grande parte dos demais municípios: “Apesar 
do grande prestígio, os parlamentares recebiam apenas cera para fazer vela, pois era 
muito honrado servir à municipalidade e uma ofensa receber pagamento em dinheiro 
por isso”.

Com a Independência em 1822 e a subsequente Constituição Imperial de 1824, 
as Câmaras Municipais passaram a ser compostas de nove vereadores nas cidades (e, a 
partir da Lei Regulamentar de 1828, nove vereadores nas cidades e sete nas vilas, com 
mandato de quatro anos), presidida pelo mais votado, mas a falta de um executivo local 
e o centralismo provincial pouca margem dava à autonomia municipal, relegando-as 
à subordinação administrativa e política aos presidentes das províncias. Como rara 
exceção pró-autonomia dos municípios, temos, por exemplo, a instituição do prefeito, 
criado por lei da Província de São Paulo em 1835, com o caráter de delegado do 
Executivo, de nomeação do Presidente da Província – conduta recomendada pela 
Regência às demais províncias e logo seguida por Ceará, Pernambuco e Alagoas, mas, 
no próprio município de São Paulo, foram extintos os cargos de prefeito e subprefeito 
em 1838 por pressão dos vereadores locais.

A falta de autonomia municipal perdurou durante os 40 anos de vigência da 
Constituição de 1891, fruto da recém-instituída república em 1889. Do ponto de vista 
normativo,  havia aparente proteção constitucional à autonomia dos municípios nos 
artigos 68, ao garantir que “Os Estados organizar-se-ão de forma que fi que assegurada 
a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse” e, 
a partir da Emenda Constitucional nº 3, no artigo 6º, com a limitação de que “O 
Governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, salvo: 
[...] f) a autonomia dos municípios”. Contudo, o “hábito do centralismo, a opressão 
do coronelismo e a incultura do povo transformaram os Municípios em feudos de 
políticos truculentos, que mandavam e desmandavam nos ‘seus’ distritos de infl uência, 
como se o Município fosse propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao 
seu poder”. (MEIRELLES, 2006, p. 39). A prática, em contraste com a tal autonomia 
teoricamente defendida pela Constituição da época, era um ótimo exemplo da teoria dos 
fatores reais de poder de Ferdinand Lassale: a despeito da frágil intenção de autonomia 
(propositadamente, acreditamos) normatizada no texto constitucional, bastou que a 
Carta silenciasse sobre maiores detalhes do Legislativo municipal, para que tal fi casse 
ao sabor das províncias regionais e seus coronéis – não se vislumbra, no então texto 
constitucional, previsões básicas como competência e composição dos Legislativos 
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Municipais, relegadas à conveniência política dos mandatários provincianos. De 
qualquer forma, o número de componentes da Câmara era agora variável, oscilava entre 
7 (Goiânia) e 16 intendentes (São Paulo).

Já a constituinte de 1934 – fruto da Revolução de 1930 e consequente derrubada 
da Velha República –, inspirada por ideais sociais-democráticos, “inscreveu como 
princípio constitucional a autonomia do Município em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse, e especialmente a eletividade do prefeito e dos vereadores, a 
decretação de seus impostos e a organização de seus serviços (art. 13)”. Sua breve 
vigência, em que pese eleições municipais Brasil afora realizadas em 1936, “não 
permitiu uma apreciação segura dos resultados das inovações (delineamento da 
autonomia e discriminação das rendas municipais) introduzidas na esfera municipal”. 
(MEIRELLES, 2006, p. 40). De toda sorte, o § 1º do art. 3º das Disposições 
Transitórias daquela Carta viria prever que “o número de representantes do povo 
(...); o dos Vereadores da primeira Câmara Municipal do atual Distrito Federal, (será) 
o mesmo dos antigos intendentes”, tendência seguida pelos demais municípios nas 
eleições de 1936, cujos efeitos pouco foram sentidos, dado o golpe ditatorial de 1937.

Apesar do breve respiro democrático, os municípios viriam novamente a ver 
tolhida sua autonomia com a Constituição de 1937. O Estado Novo, caracterizado pela 
centralização, concentrava os poderes do Executivo municipal nas mãos do prefeito 
indicado pelo governador do Estado – este, por sua vez, indicado pelo então ditador 
Getúlio Vargas. Apesar da previsão constitucional (art. 26, alínea “a”) de eleições 
municipais para vereador, exclusivamente com funções deliberativas (dado que as 
executivas passaram à fi gura do prefeito), a previsão não saiu do papel, reabrindo-
se as casas legislativas municipais apenas com as convocações para novas eleições 
decorrentes do fi m do regime ditatorial. Na visão aguçada de Hely Lopes,

[...] no regime de 1937 as Municipalidades foram menos autônomas que 
sob o centralismo imperial, porque na Monarquia os interesses locais 
eram debatidos nas Câmaras de Vereadores e levados ao conhecimento 
dos governadores (Lei de 1828) ou das Assembleias Legislativas 
das Províncias (Ato Adicional de 1834), que proviam a respeito, 
ao passo que no sistema interventorial do Estado Novo não havia 
qualquer respiradouro para as manifestações em prol do Município, 
visto que os prefeitos nomeados governavam discricionariamente, 
sem a colaboração de qualquer órgão local de representação popular. 
(MEIRELLES, 2006, p. 41).

A Constituição de 1946 resgatou a democracia e reequilibrou a balança entre 
os poderes Executivo e Legislativo. Vereadores passaram a ser eleitos para mandatos 
de quatro anos, em quantidade variável, mas ainda sem uma previsão quantitativa 
expressa na própria Carta Magna, como temos atualmente.

Com a nova ditadura, desta vez militar, instituída em 1964 e consolidada 
pela Constituição de 1967, foi mantido o regime federativo e asseguradas autonomia 
estadual e municipal, mas com maior concentração de poderes no Executivo. Segundo 
Meirelles (2006, p. 43), “os atos institucionais e as emendas constitucionais que a 
sucederam limitaram as franquias municipais no tríplice plano político, administrativo 
e fi nanceiro”. Não obstante, mesmo com a Emenda Constitucional de 1969, 



197Revista Democrática, Cuiabá, v. 1, p. 193-211, 2016

ADRIANO MEIRELES BORBA

permanecem as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores em todo o país, bem 
como, notam-se avanços do ponto de vista do poder de fi scalização e da efi ciência na 
gestão de recursos públicos pela alta administração municipal – princípio tão em voga 
atualmente. Nesse sentido temos, com relação à composição das Câmaras:

Art. 16. [...] § 5º - O número de Vereadores será, no máximo, de vinte 
e um, guardando-se proporcionalidade com o eleitorado do Município 
(Redação de 1967).
Art. 15. [...] § 4º O número de vereadores será, no máximo, de vinte 
e um, guardando-se proporcionalidade com o eleitorado do município 
(Redação de 1969).
Art. 15. [...] § 5º - Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, 
o número de vereadores será de trinta e três. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 22, de 1982).

Já quanto à remuneração dos respectivos vereadores:

Art. 16. [...] § 2º - Somente terão remuneração os Vereadores das 
Capitais e dos Municípios de população superior a cem mil habitantes, 
dentro dos limites e critérios fi xados em lei complementar (Redação 
de 1967).
Art. 16. [...] § 2º - Somente serão remunerados os Vereadores das 
Capitais e dos Municípios de população superior a trezentos mil 
(300.000) habitantes, dentro dos limites e critérios fi xados em lei 
complementar (Redação dada pelo Ato Institucional nº 7, de 1969) 
Art. 15. [...] § 2º Somente farão jus a remuneração os vereadores 
das capitais e dos municípios de população superior a duzentos mil 
habitantes, dentro dos limites e critérios fi xados em lei complementar 
(Redação de 1969).
Art. 15. [...] § 2º. A remuneração dos vereadores será fi xada pelas 
respectivas Câmaras Municipais para a legislatura seguinte nos limites 
e segundo critérios estabelecidos em lei complementar (Redação da 
pela Emenda Constitucional nº 4, de 1975).

E no que toca à função de fi scalização e controle do legislativo municipal:

Art. 16. [...] § 4º - Os Municípios poderão celebrar convênios 
para a realização de obras ou exploração de serviços públicos de 
interesse comum, cuja execução fi cará dependendo de aprovação 
das respectivas Câmaras Municipais (Redação de 1967).
Art. 16. A fi scalização fi nanceira e orçamentária dos municípios 
será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal 
e controle interno do Executivo Municipal, instituídos por lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a 
que for atribuída essa incumbência.
§ 2º Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo 
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Tribunal de Contas ou órgão estadual mencionado no § 1º, sobre 
as contas que o Prefeito deve prestar anualmente.
§ 3º Somente poderão instituir Tribunais de Contas os municípios 
com população superior a dois milhões de habitantes e renda 
tributária acima de quinhentos milhões de cruzeiros novos 
(Redação de 1969).

Por fi m, promulgou-se a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, que veio a instituir o município como entidade federativa de terceiro grau (artigos 
1º e 18), alcançando-se o grau maior de autonomia municipal desde o Descobrimento 
e, consequentemente, maior poderio das Câmaras Municipais. Mesmo que aqueles 
três primeiros séculos pós-Cabral permitissem às Câmaras atuar cumulativamente em 
funções de Executivo, Legislativo e Judiciário, estavam constantemente sob o risco de 
censura e intervenções do poder central ou dos governos regionais por estes indicados. 
Hoje, conquanto (felizmente) atuando em suas funções típicas de legislar e fi scalizar, 
somadas a função histórica de “canal de comunicação entre o povo representado e 
as ações do Executivo” (o que não decorre explicitamente da Constituição, mas de 
sua própria natureza representativa e próximo de sua base eleitoral) e as funções 
atípicas atribuídas a título de freios e contrapesos, o alcance de atuação do legislativo 
municipal pode aparentar ser menor, mas é defi nido e assegurado com muito mais 
rigor que em nossas normas fundamentais anteriores.

Em busca do fortalecimento da instituição em tela, a Carta de 1988 sofreu 
importantes modifi cações desde sua promulgação, como limitações atinentes à 
remuneração de seus integrantes (artigo 29, incisos VI e VII e artigo 29-A) e de 
quantidade de componentes, proporcional aos habitantes da população representada 
(artigo 29, IV). Temos, hoje, ao menos formalmente, instrumentos para o exercício de 
um Poder Legislativo independente, autônomo, em qualquer das esferas federativas. 
Percebe-se de nossa evolução constitucional histórica que há uma relação direta entre 
a força do poder legislativo e o grau de liberdade de nosso povo, o nível de nossa 
democracia. Se em tempos de ordenações portuguesas, República Velha, Estado Novo 
e ditadura militar, o legislativo municipal funcionou basicamente como gabinete 
burocrático sujeito aos comandos da autoridade central (sob pena de intervenções), a 
Constituição de 1934 e, principalmente, a atual, entendem a Câmara Municipal como 
o centro mais próximo do cidadão, em defesa dos interesses da localidade e em fi rme 
controle (em tese) do Poder Executivo, para que este não sucumba às tentações de um 
poder centralizador - acredita-se, na construção teórica da tripartição de poderes, que 
a pluralidade de membros do Legislativo seja mais resistente a tais tentações que o 
poder atribuído a apenas um indivíduo, como o mandatário do Poder Executivo.

Mas, por outro lado, a segurança e autonomia institucional, somado a um 
óbvio “poder de caneta” e corporativismo do legislativo em todas as esferas, tem sido 
justamente o palco no qual alguns maus políticos atuam operando odiosas deturpações 
do sistema em benefício próprio (individual ou partidário), o que contribui para o 
elevado descrédito popular das casas legislativas no país. O tão precioso espírito 
público, supostamente inerente ao cargo, tem sido em numerosas ocasiões mais um 
discurso de campanha que uma prática institucional, com abafados gritos de protesto 
de membros da própria casa, inversamente proporcional às inúmeras (mas inférteis) 
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queixas da população representada.
Nesse sentido, certas casas legislativas têm sido utilizadas, mesmo na 

vigência da Carta Democrática de 1988, como castelo de residência de verdadeiros 
barões, em uma modernização do feudalismo, no qual se comportam como senhores 
lordes na municipalidade, por gerações de uma mesma família ou grupo político – 
eventualmente, empenhando-se em “cruzadas” corporativistas a fi m de assegurar a 
amplitude de seus domínios.

É o que se vê quando, por exemplo, praticam pequenos favores a seu eleitorado 
sem realmente combater os problemas de fundo na localidade, como forma de manter 
uma parcela ignorante de necessitados eternamente como ignorantes e necessitados, 
dependentes de benesses e agrados; quando majoram verbas indenizatórias pagas sem 
necessidade de efetiva comprovação dos gastos indenizados (caracterizando salário, 
em que pese o eufemismo “indenizatória”), não raro utilizando tais verbas para arcar 
com os citados pequenos favores, mal disfarçando a compra de capital político com 
verbas públicas como se fossem fruto da bondade de um generoso político, ou quiçá 
fi nanciando as campanhas políticas vindouras com verbas não-declaradas destinadas 
a gastos indeclaráveis; entre outros horrores de violação moral e intelectual da tão 
elogiada Carta de 1988.

A luta pela conquista e dominação desse espaço, importando menos a missão 
institucional que a individual, há não muito tempo gerou uma interessante disputa 
envolvendo um Poder Legislativo municipal, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal 
Superior Eleitoral, dois partidos de âmbito nacional, e o Poder Legislativo Federal. 
Isso porque, em que pese a Constituição inicialmente haja previsto a proporcionalidade 
da composição das casas legislativas municipais, algumas dessas Casas elevavam 
o número de componentes em razões desconexas com o número de habitantes, se 
importando menos com o bom e racional uso de recursos públicos do que com a 
ampliação de seus tentáculos sobre a localidade. Com efeito, essa era a redação inicial 
do inciso IV do artigo 29 da Carta Magna:

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados 
os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão 
de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais 
de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios 
de mais de cinco milhões de habitantes 

O Recurso Extraordinário 197.917-8/SP, envolvendo o pequeno município de 
Mira Estrela/SP – com pouco mais de 2.600 habitantes à época e onze vereadores, 
visivelmente em desproporção com sua população, por obra e graça da Lei Municipal 
nº 226/1990 –, declarou a inconstitucionalidade daquela lei, com efeitos para o futuro, 
a partir da eleição seguinte (e não imediatamente com a legislatura em curso, após 
mais de dois anos de mandato parlamentar dos eleitos em 2002), devendo a Câmara 
local fi xar critérios para reajustar o número de parlamentares municipais, desta vez 
obedecendo à necessária vinculação proporcional com sua população.

Ato contínuo, a Procuradoria Geral Eleitoral ajuizou representação que, 
acolhida, ensejou a Resolução nº 21.702 do Tribunal Superior Eleitoral, que em 
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seu anexo preencheu a lacuna decorrente dos largos limites inicialmente previstos 
pela Constituição de 1988, para defi nir que, a cada aumento de “x” habitantes na 
cidade considerada, corresponderia o acréscimo de mais um vereador, uma a um, 
desde a menor até a maior composição da Câmara Municipal (respectivamente, 9 e 
55). Assim, o TSE empenhou-se cautelosamente em ilustrar para alguns intérpretes 
municipais – que, mal interpretando a Carta Maior, aumentavam a composição 
da Casa independentemente de correlação populacional – o que signifi caria 
“proporcionalidade”, sem prejuízo de futura Emenda Constitucional que realizasse 
releitura dessa necessária proporcionalidade. Em que pese algum duelo jurídico (vide 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.345/DF, julgado pelo STF em 25/8/2005, 
confi rmando a constitucionalidade da citada Resolução do TSE), os parâmetros foram 
aplicados e surtiram efeito já nas Eleições de 2004.

Em 2009, após longa mobilização de diversas Câmaras municipais, o 
Congresso Nacional logrou êxito em promulgar a Emenda Constitucional nº 58, que 
reinterpretou a proporcionalidade da composição das Câmaras Municipais. Se de um 
lado a Emenda repetiu o erro de não estabelecer um intervalo mínimo populacional 
para cada novo vereador, ao menos reduziu bastante a margem de interpretação, 
minorando também os percentuais totais de despesa possível para cada Câmara, em 
relação à arrecadação municipal (artigo 29-A, em sua nova redação) – o que, devemos 
admitir, foi um avanço republicano. Obviamente, houve nova tentativa de deturpação 
da Carta, desta vez caracterizada pela tentativa de se aplicar as novas quantidades 
máximas permitidas (mais generosas que as ditadas pela Resolução do TSE) ao 
resultado das eleições já ocorridas em 2008 – o que, graças à sensatez da Ministra 
Cármen Lúcia ao deferir medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.307 não prosperou, e a nova composição das Câmaras instituída pela Emenda 
58/2009 gerou efeitos apenas para as eleições de 2012.

Mesmo com a atual redação do citado artigo 29, vê-se um número mínimo de 
vereadores bem maior do que nas constituições anteriores, mesmo em se considerando 
aqueles tempos em que a Câmara assumia funções de Executivo e Judiciário, além 
de suas típicas. Essa quantidade e o custo de cada vereador para o município, em 
comparação com outras democracias mais populosas e complexas, é ainda mais 
assustador. É notória a contradição atual do custo e tamanho do Poder Legislativo 
municipal, em relação à sua efi cácia ou mesmo necessidade de existir em composição 
tão volumosa (principalmente em pequenos municípios, onde os recursos são mais 
escassos e as sessões são semanais ou quinzenais). Daí um dos grandes fatores de 
descrédito popular quanto à seriedade e ao espírito público das Câmaras Municipais 
brasileiras.

Debruçando-nos mais quanto ao custo de um vereador no Brasil, a Constituição 
estipula três limites a serem considerados para o cálculo ou aumento do subsídio de tais 
parlamentares, além da necessidade de observar os critérios porventura estabelecidos 
em lei orgânica e a vigência para a legislatura subsequente: a) o valor não pode 
ultrapassar o percentual de 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ou 75% do subsídio dos 
deputados estaduais; b) tais percentuais são necessariamente vinculados ao número de 
habitantes do município, nos intervalos de até 10.000, de 10.001 a 50.000, de 50.001 a 
100.000, de 100.001 a 300.000, de 300.001 a 500.000 e de mais de 500.000 habitantes, 
nessa sequência; c) limite máximo de 5% da receita do município, respeitado o limite 
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de gasto total da Casa Legislativa (exceto os inativos) variável de 3,5 a 7% da receita 
do município no exercício anterior (conforme o número de habitantes), não podendo 
suas despesas com folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, exceder 
75% de sua receita. Portanto, para aumentar o subsídio do vereador em município que 
já pague o máximo possível: a) ou o subsídio do deputado estadual aumenta, ou b) a 
população local aumenta, ou c) a receita municipal aumenta.

Esses aparentemente estreitos limites, quando postos à prova, resultam em 
salários bem interessantes para um cargo cumulável com outra profi ssão: em estudo 
realizado em 2013 (BRASIL et al., 2013), matéria online da revista Veja BH elencou o 
salário dos vereadores em todas as capitais brasileiras, constatando o menor subsídio 
em Vitória (R$7.430,40), seguido por Maceió (R$9.000,00) e São Luís (R$9.155,00), 
pouco mais de R$10.000,00 em Boa Vista, Palmas e Porto Alegre, cerca de R$12.000,00 
em Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Porto Velho e Rio Branco, culminando com 
a grande maioria recebendo exatos ou pouco mais de R$15.000,00 (caso de Aracaju, 
Belém, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Manaus, Natal, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Paulo e Teresina).

Fosse apenas isso, nem seria o pior dos mundos. Mas a situação se agrava 
imensamente quando considerados as pouco ou nada controladas verbas indenizatórias. 
Em recente matéria jornalística, o programa Fantástico, da Rede Globo, denunciou a 
realidade de um dos muitos municípios brasileiros onde a Câmara Municipal assalta 
sem qualquer pudor os cofres públicos, bem destacando que os vereadores daquela 
localidade “são muito bem pagos, o salário no papel já é de R$ 12 mil. Mas com alguns 
benefícios o dinheiro à disposição desse vereador pode passar de R$ 90 mil. Lá, tem 
vereador que diz que gasta R$ 4,5 mil por mês de combustível”. (FANTÁSTICO, 2015).

É lamentável observar que justamente o período em que mais se pode falar em 
autonomia e força do poder legislativo municipal em suas funções típicas e atípicas 
de freios e contrapesos, é também o período em que essa atuação não apenas deixa 
a desejar qualitativamente, como carece de um sentimento de representatividade em 
relação aos seus eleitores – isso tudo, com a pior relação custo-benefício desde a 
chegada de Cabral.

3   O legislativo municipal em direito comparado

O Poder Legislativo surgiu e se desenvolveu como o canal de comunicação 
mais próximo entre a generalidade do povo e o poder estatal. É inegável a relevância 
dos parlamentares na sociedade – inclusive na menor delimitação política da federação, 
correspondente no Brasil aos municípios, onde, em que pese o menor alcance 
territorial, há um contato ainda mais próximo e frequente com as bases eleitorais. E 
tal relevância é um fato em qualquer país democrático: há uma relação direta entre o 
nível de democracia e liberdade de um país, e a autonomia de seu poder legislativo – 
como vimos acima no desenvolvimento de nossa própria história constitucional e das 
sociedades que lhes embasaram a criação.

Aliás, as funções inerentes à atividade parlamentar (legislar, fi scalizar 
e assessorar a administração local) embasam uma interessante divergência de 
entendimento entre Montesquieu e Rousseau sobre os limites dos poderes Executivo 
e Legislativo, reciprocamente considerados – de se ver que o duelo entre esses dois 
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poderes data desde a origem da tripartição dos poderes, permanecendo viva até hoje:
Para Montesquieu o poder legislativo deve ser limitado pelo executivo 
e vice-versa. Para Rousseau, pelo contrário, o único poder soberano é o 
poder legislativo. O poder executivo não é um verdadeiro poder soberano; 
não há mesmo em rigor um poder executivo. (...) Para Rousseau a unidade 
do corpo social tem que corresponder à unidade de soberania. E esta tem 
a sua expressão no órgão do poder legislativo. Qualquer órgão de poder 
executivo tem de ser sempre um órgão secundário ou derivado e que não 
tem a capacidade de formar uma vontade autônoma em face da vontade 
do soberano. (MIRANDA, 2007, p. 58-9).

Tracemos um breve panorama do funcionamento do parlamento municipal 
em outras realidades mundo afora, segundo relato do mestre municipalista Hely 
Lopes Meirelles, buscando observar algumas diferenças signifi cativas daquelas outras 
realidades nacionais – o que talvez ajude a concluir que o problema não é da natureza, 
da essência do Legislativo Municipal, mas da forma como é implantado exclusivamente 
em território nacional.

Nos Estados Unidos da América, a grande diferença normativa entre os estados 
que compõem aquela federação torna possível indicarmos apenas poucos pontos de 
convergência: os chamados city councils são compostos por entre 5 a 50 aldermen 
ou councillors eleitos, com funções legislativas de interesse local e de controle sob 
o Executivo, sendo várias as possíveis relações entre ambos os poderes – a depender 
da lei local, pode-se eleger o prefeito dentro ou fora dos quadros de councillors, 
constituir-se uma espécie de secretariado com função de assessoramento direto ao 
prefeito (council-manager government, mayor-council government ou mayor pro 
team councilmember), estabelecer critérios para a contratação de um manager que 
administrará a cidade por tempo determinado, e diversas outras variações daquela 
democracia extremamente plural, fruto de sua origem federativa construída de 
forma centrípeta. Quanto à remuneração daqueles vereadores, estudos da revista 
Superinteressante indicam que, em 2012, o vereador americano recebia, por mês, 
cerca de R$ 24.000,00 em Los Angeles e R$16.000,00 em Nova York. (IKEDA, 2012). 

No Reino Unido, a administração municipal é exercida pelo conselho local 
(Burges Council), cujos membros são eleitos pelo povo do Burgo, base político-
administrativa do regime municipal inglês (municipal boroughs). Este Conselho, por 
sua vez, elege uma comissão permanente de administração (aldermen), sob a direção de 
um presidente (mayor), que exerce funções executivas e de juiz de paz. Tal organização 
municipal ainda é sujeita ao controle de um órgão central sediado em Londres (Local 
Government Board), tutelando a atividade dos burgos com poder de crítica e censura. 
O sistema, segundo Meirelles (2006, p. 51) é uma instituição tipicamente britânica, 
inadaptável a qualquer outro país. A função municipal, segundo o autor e à época da 
edição considerada, seria um cargo honorário, mas pesquisas em sítios eletrônicos 
apontaram que se paga atualmente $ 4,500 mensais para cada conselheiro em Londres, 
$ 33,262 por ano para cada conselheiro na homônima Londres do Canadá (província 
canadense de Ontario), $ 20,605 ao ano no País de Gales e $ 25,581 ao ano em Glasgow, 
Escócia. As folhas de pagamento divulgadas em sites ofi ciais apontam reduzidíssimos 
gastos de natureza indenizatória, como viagens e estadias em hotéis – certamente, 
refl exo de exigências muito maiores quanto a comprovação desses gastos e um elevado 
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controle social sobre os gastos públicos. 
Na Alemanha, por caber aos majoritariamente estados defi nir os limites da 

autonomia municipal, a organização municipal não é uniforme, sendo possível 
distinguir três sistemas de governo: a) o de dois órgãos colegiados, no qual o Conselho 
Municipal eleito pelo povo elege, por sua vez, uma Comissão Executiva (com 
atribuições próprias e outras delegadas pelo Conselho Municipal) e um burgomestre; 
b) o de um colegiado e um órgão unipessoal, com um Conselho Municipal eleito pelo 
povo com atribuições decisórias, e um burgomestre eleito pelo Conselho ou diretamente 
pelo povo, com atribuições executivas; c) sistema de um órgão colegiado, no qual o 
Conselho Municipal realiza funções deliberativas e executivas. Há variações de um ou 
outro sistema, inclusive alguns com a previsão do manager contratado pelo Conselho 
como no modelo norte-americano, mas os três sistemas citados são os predominantes. 
A composição de cada Conselho é bastante variável; quanto à remuneração, matérias 
divulgadas entre 2012 e 2013 (SCALDAFERRI, 2012; VIANA, 2012; MARINHO, 
2013) dão conta de que a função é honorária, com recebimento de valores unicamente 
a título de ressarcimento das despesas efetuadas e das horas efetivamente dedicadas a 
reuniões (por vezes mensais ou quinzenais, a depender do tamanho do município) ou 
missões externas, modelo também adotado por Suécia e Noruega.

Detendo-nos à questão remuneratória, um quadro comparativo bastante 
elucidativo foi traçado pela já citada matéria confeccionada pela Revista 
Superinteressante, citando o valor recebido por congressistas municipais em cidades 
ao redor do globo:

Cidade do México - R$ 0
O cargo de vereador é honorário e não existe nenhum tipo de 
contribuição. Existem pouco mais de 1,8 mil comitês de bairros, 
organizados em torno de 9 vereadores e nomeados para servir durante 
3 anos.

Nova York - R$ 16 mil
Enquanto um assalariado médio americano ganha R$ 3,9 mil por mês, 
um vereador nova-iorquino recebe R$ 16 mil, ou seja, 7 vezes mais. 
A Câmara é composta por 51 membros e o cargo não exige dedicação 
exclusiva.

Estocolmo - R$ 350
Na capital da Suécia, o salário de um vereador é apenas uma ajuda de 
custo. Se ele fi zer parte de um comitê, pode subir para R$ 790. O valor 
representa apenas 10% da renda de um assalariado médio sueco, que 
ganha R$ 7,5 mil mensais.

Paris - R$ 3,5 mil a R$ 6 mil
O salário na capital francesa varia muito porque depende do tamanho 
da área da cidade em que o vereador atua. Mesmo oscilando, o valor é 
próximo do salário médio de um francês, que ganha R$ 5 mil mensais.

Toronto - R$ 4,3 mil
Enquanto o salário médio de um canadense é R$ 5,2 mil por mês, um 
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vereador de Toronto, a maior cidade do país, ganha R$ 4,3 mil. A lei não 
determina uma carga horária a cumprir, mas a função exige dedicação 
exclusiva.

Rio de Janeiro - R$ 9 mil
Em 2011, o Congresso aprovou aumento salarial dos deputados federais. 
Em seguida, deputados estaduais tiveram reajuste e, logo, os vereadores. 
A partir do ano que vem, os membros da Câmara do Rio ganharão R$ 15 
mil. (IKEDA, 2012).

Não há como indicar um critério de exercício do poder legislativo municipal 
como ideal para todos os países; cada modelo busca um ideal dentro da realidade 
de seu país, considerando tanto sua evolução histórica quanto os desafi os a serem 
enfrentados. Mas o que preocupa e muito na realidade brasileira – de forma acentuada 
se analisarmos o direito comparado – é o número proporcionalmente elevado de 
vereadores com remuneração signifi cativamente alta, considerando o tempo que 
efetivamente se faz necessário em prol da atividade legislativa municipal.

4   Expectativa versus realidade

Os componentes de uma Câmara ou Assembleia (agricultores, comerciantes, 
representantes sindicais, eventualmente, um palhaço de circo) pretendem ser, 
idealmente, representação em menor escala da própria sociedade que os elegeu, 
refl etindo em parâmetros médios quem são aqueles cidadãos e o que pretendem para 
seu futuro. Essa característica se acentua nos sistemas proporcionais de eleição dos 
membros do Poder Legislativo, uma vez que os diversos grupos sociais, mesmo não 
confi gurando maioria (mas de representação relevante) conseguem ver-se melhor 
representados que no sistema puramente majoritário.

Mas essa representação não é construída para ser meramente fi gurativa. A casa 
legislativa vive de discussões que devem ser geradas por suas próprias produções 
(projetos de lei apresentados ou em estudo), ensejando debates legislativos, ou 
atuando na fi scalização das contas do município. Atuando como representante de uma 
categoria, o vereador deverá (ou deveria) enxergar sob as lentes de seus representados, 
imaginando em que poderia melhorar a vida de seus eleitores, da sua cidade, por meio 
de sua atuação legislativa, fi scalizatória ou de assessoramento mediante indicações 
(meramente auxiliares) ao Poder Executivo – mas esta última, até por sua natureza não 
exclusiva, deve ser uma atividade meramente complementar (em que pese preencher 
quase por completo a produtividade de alguns vereadores pouco interessados – ou 
pouco competentes – nas atribuições exclusivas do Poder Legislativo).

Enfi m, quanto às suas funções precípuas, cabe ao legislador legislar – com 
o perdão da obviedade – e também fi scalizar as contas do chefe do Executivo. Essa 
última, por ser etapa obrigatória dos trabalhos anuais, é mais fácil ver (bem ou mal) 
cumprida. Mas o “legislar” necessário deve ser visto como apresentação de normas 
com real poder de interferência política na sociedade considerada, seja para estabelecer 
limites, metas, autorizações, vedações, direitos e garantias, entre outros. Não se pode 
entender como verdadeiramente “legislar” a proposição de leis tendentes a criar “o 
dia do fulano”, nomes de ruas e praças, menções honrosas, com pouco ou nenhum 
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impacto na qualidade de vida dos munícipes. É muito pouco, por muito dinheiro.
O problema é que, dado o prestígio do cargo e, principalmente, a ótima 

remuneração para uma carreira que, mais das vezes, tem por obrigação apenas 
comparecer uma ou duas vezes no ambiente fi xo de trabalho, vereador se tornou 
mais uma profi ssão, uma ambição, do que uma missão. Acrescido da possibilidade de 
se cumular com a profi ssão atual (com a mera restrição, facilmente contornável, de 
haver compatibilidade de horários), temos aqui um enorme poder político no âmbito 
municipal, com uma bela remuneração independentemente da dedicação do vereador 
(que geralmente contorna a falta de esforço com uma bela e populista retórica).

Há também outro tipo de “pobreza profi ssional”, digamos assim, muito em 
voga no meio considerado: vereadores que se dedicam majoritariamente a fazer as 
mencionadas “indicações”, como se isso fosse sua missão máxima. Funciona assim: o 
legislador municipal verifi ca alguma necessidade no município (buraco na rua, reforma 
da escola, etc.), faz uma petição simples ou um aparte verbal em sessão plenária, 
endereçados ao Prefeito, apontando aquela necessidade. Pronto, já é o sufi ciente para 
constar na estatística de produção daquele “diligente” vereador.

Ora, as tais “indicações” praticadas por vereadores Brasil afora nada mais 
são que um nome diferente para o consagrado direito de petição que qualquer do 
povo possui. Eu, você, um presidiário, um banqueiro ou mesmo um andarilho sem 
residência fi xa, qualquer um pode escrever uma “carta” (chamada de petição por 
capricho literário) endereçada ao Prefeito, manuscrita ou digitada, em papel A4 ou 
de pão, sugerindo o que quer que seja para o município – se o pedido será ou não 
acolhido pelo gestor municipal, é outra história. Mas o direito de pedir assiste a 
qualquer cidadão.

Então, em se tratando de mera indicação não vinculativa, e se qualquer um 
pode fazer, por que é que o vereador deveria gastar tanto de seu tempo fazendo o 
que qualquer outro pode fazer, independentemente do cargo? Algumas respostas 
possíveis: a) a péssima qualifi cação do vereador que assim aja (que acredita ser essa 
a missão principal de seu mandato); b) intenção de lançar-se candidato à prefeitura e, 
por meio das indicações, aproximar-se das funções do Poder Executivo (em conluio 
com o alcaide, se por ele apoiado à sucessão municipal, ou em perfi l de severa crítica, 
se oponente); c) mero populismo, para valer-se de autor de obras ou iniciativas 
iminentes, apenas para bradar ao seu potencial eleitorado que é o responsável por 
ações típicas do Poder Executivo, geralmente mais perceptíveis aos olhos do cidadão 
comum que as tarefas do Legislativo.

Frisamos que a função de assessoramento ao Poder Executivo é importante, 
e em verdade decorre justamente da posição social de representante comunitário 
atribuída a um parlamentar. Nos municípios, dado o contato mais próximo dos 
habitantes com seus eleitos e o fato de vereadores serem mais numerosos que o 
Prefeito, é natural e histórico que sejam o canal de comunicação mais próximo da 
população para com a administração pública. Além disso, diante da possibilidade de 
cumular a função pública com a atividade profi ssional costumeiramente exercida, 
têm uma visão bastante privilegiada tanto do cidadão comum sujeito às normas e 
difi culdades da vida local ordinária, quanto de uma autoridade com trânsito político 
para buscar e cobrar melhorias de forma potencialmente efi caz. Nesse sentido é a lição 
do eterno mestre Hely Lopes Meirelles:
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A função de assessoramento da Câmara ao prefeito expressa-se 
através de indicações, aprovadas pelo plenário.  Indicação é mera 
sugestão do Legislativo ao Executivo para a prática ou abstenção de 
atos administrativos da competência exclusiva do prefeito. Não obriga 
o Executivo, nem compromete o Legislativo. É ato de colaboração, 
de ajuda espontânea de um órgão ao outro. Como simples lembrete, 
a indicação não se traduz em interferência indébita do Legislativo no 
Executivo, porque não impõe à administração seu atendimento. É, 
todavia, uma função de colaboração da Edilidade para o bom governo 
local, apontando medidas e soluções administrativas muitas vezes não 
percebidas pelo Executivo, mas pressentidas pelo Legislativo como de 
alto interesse para a comunidade. (MEIRELLES, 2006).

Entretanto, a supervalorização das “indicações” por diversos vereadores, 
relegando para segundo plano suas funções típicas, é mais um fator a nos remeter 
àquela questão inicial, repetida a essa altura quase como um mantra: “Pra que serve 
um vereador – que (nessa hipótese) faz, por um alto custo, o mesmo que eu, como 
cidadão, posso fazer de graça”?

5   Resignação e esperança

O Poder Legislativo nasceu da importantíssima necessidade de limitar o poder 
de reis que governavam de forma não condizente com os reais anseios e com o perfi l de 
seu povo. De sua prática, facilmente se percebeu o poder que tem as leis de direcionar 
os rumos de uma nação, para bem ou para mal. Casas legislativas já foram palco de 
derrubada de governantes incompetentes, produção de leis memoráveis, discussões 
de alta relevância para o progresso de um povo... Ter o Poder Legislativo presente em 
nossa estrutura política, inclusive em âmbito municipal, deve ser visto como vitória 
democrática sobre ditaduras já vividas ou em potencial.

É um poder de suma importância, lamentavelmente subestimado por grande 
parte da população nos dias atuais que pouco se importa em pesquisar o perfi l dos 
candidatos, por pura preguiça e displicência, por vezes votando unicamente por 
amizade ou favores. E, se pouco se exige, pouco se obtém. Não por outro motivo, 
temos exemplos de vereadores semianalfabetos, demagogos, populistas, bandidos, 
extremistas, e no meio deles alguns poucos bem-intencionados quase sufocados pelo 
ambiente que os circunda. E, assim, o que seria uma importante instituição se torna, 
em muitos municípios, abrigo de alguns parasitas do bolso, da dignidade e do futuro 
de cidadãos, manchando a imagem da suposta Casa Cidadã.

É também um cargo excessivamente caro, não apenas pela qualidade do que 
se obtém, mas mesmo pelo tempo de labor exigido. Mesmo se considerarmos três 
sessões semanais de quatro horas cada (o que difi cilmente ocorre na imensa maioria 
dos municípios brasileiros), que outra profi ssão paga tão bem, em forma de subsídio e 
malfadadas verbas indenizatórias, por tão pouco?

Esse sentimento de indignação pode, aliás, levar a extremos: uma Proposta 
de Emenda Constitucional, de nº 35/2012, foi apresentada em 2012 pelo Senador 
Cyro Miranda (PSDB-GO), sugerindo a não percepção de subsídios pelos vereadores 
de cidades com menos de 50.000 habitantes. Não obstante a retirada da proposta 
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em 2013 após forte pressão de Câmaras por todo o país, sinaliza bem o desgaste 
da categoria junto à população. Não foram poucos os elogios e artigos em defesa 
da proposta apresentada, embasados em países onde já existe tal prática, conforme 
relatam Gajardoni e Machado (2012):

Na França, a função dos conseillers municipaux é historicamente 
gratuita, existindo apenas a possibilidade de reembolso de despesas, 
circunstância extremamente limitada por lei nos municípios com menos 
de 100 mil habitantes. Sistema muito similar é adotado no Reino Unido, 
com os chamados local councillors. Quando há remuneração, esta 
mais se aproxima dos salários mínimos vigentes e tem como objetivo 
remunerar o tempo especifi camente gasto com o trato das questões 
municipais. Exemplo disso se encontra no sistema português, onde 
os vereadores de Lisboa e do Porto, em regime de não permanência, 
recebem pouco menos de EUR 80 por sessão, podendo este valor ser 
ainda reduzido em municípios menores.
Em nenhum desses países a função de vereador se mostra atrativa 
como um emprego, uma forma de renda. Mais importante que isso, 
a exigência de que a atividade pública seja conciliada com atividades 
particulares para a subsistência pessoal, especialmente nos municípios 
menores, não fi gura como impedimento à autonomia e à independência 
destes agentes políticos.
A questão, portanto, que se coloca é: como então no Brasil — 
principalmente nos municípios menores —, onde os recursos são 
escassos e as necessidades básicas do cidadão são amplas, podemos 
nos dar ao luxo de gastar tanto com vereadores? (GAJARDONI e 
MACHADO, 2012).

 
Ocorre que a suposta solução apresentada pode revelar-se pior do que o 

cenário atual. Sem subsídio, o cargo de vereador, nas cidades com menos de 50.000 
habitantes, tenderia a abrigar dois tipos de autoridades igualmente nefastas: a) 
vereadores dotados de alto poder aquisitivo, povoando a Casa de um perfi l classista, 
elitista, potencialmente alheio à realidade e necessidades da população mais carente, 
justamente quem mais depende do poder público; b) o quadro mais provável é o 
abuso ainda maior das verbas indenizatórias, em face das quais, já hoje, o valor dos 
subsídios se torna o menor dos problemas; c) risco de maior vulnerabilidade a lobbys 
e interesses escusos de vereadores que nada recebam.

Infelizmente, uma análise realista do ser humano médio e de nossa sociedade 
capitalista e consumista faz crer ser mais provável que os vereadores sem subsídio 
derrubem de vez o prestígio de que deve gozar a instituição do Legislativo Municipal, 
cedendo a ajustes e esquemas por debaixo do pano ou superfaturando mais ainda 
as verbas indenizatórias, do que acreditar na eleição apenas de pessoas honradas, 
iluminadas pelo mais alto espírito público. Alguns saqueadores de gravata ainda 
fi gurarão disfarçados entre os candidatos honrados, e tristemente lograrão êxito em 
maior ou menor escala – a depender do grau de instrução educacional e política dos 
munícipes –, usando do prestígio político inerente à função para obter vantagens 
indevidas.

Se de um lado defendemos a manutenção de subsídio aos vereadores, por 
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outro criticamos veementemente: a) o valor de tais subsídios; b) pouca (ou nenhuma) 
transparência e controle aplicáveis às verbas indenizatórias.

Com relação ao valor dos subsídios, acreditamos que a cumulatividade 
da função com outra profi ssão e a reduzida carga horária semanal que a Câmara 
exige de um vereador (em comparação com outras profi ssões, principalmente nos 
pequenos municípios) devem ser fatores de limitação dos subsídios. Talvez a fórmula 
constitucional de atrelar tais verbas à receita dos municípios não tenha sido das mais 
felizes, e melhor seria atrelar limites baseados no salário mínimo – o que daria à 
população um interessante efeito de transparência dos gastos públicos, ilustrando 
melhor o salário dos vereadores em comparação à remuneração-base do trabalhador 
brasileiro. Ou, quiçá, fosse estabelecida fórmula de pagamento por desempenho de 
cada parlamentar, com base em seu comparecimento às sessões, apresentação de 
projetos de lei, indicações, relatórios, atividades de fi scalização, participação em 
comissões, entre outros aspectos inequívocos de labor – assim como é feito com 
muitas categorias profi ssionais que recebem por produtividade ou gratifi cação de 
desempenho.

Quanto à transparência e ao controle das verbas indenizatórias, não basta 
simplesmente torcer para que todos os vereadores sejam honestos e só declarem gastos 
indenizáveis realmente ocorridos, nos limites de fato ocorridos. É necessário que: a) a 
Lei da Transparência (Lei Complementar 131/2009) seja efetivamente cumprida, com 
divulgação acessível de maneira fácil e transparente ao público leigo; b) com isso, 
que haja um melhor acompanhamento do público em geral com relação aos gastos 
dos eleitos – fator, aliás, que deve ser decisivo para considerar os políticos dignos 
para o exercício da função, ou merecedores de uma derrota no pleito seguinte (se não, 
mesmo antes disso, merecedores da perda do cargo); c) que a fi scalização e punição 
do mau uso das verbas públicas, dentre as quais as verbas indenizatórias, fi gurem 
entre as principais preocupações não apenas dos órgãos competentes, como também 
de toda a população local.

Como já dissemos alhures, conquanto critiquemos o valor dos subsídios 
dos vereadores, a grande sangria de recursos ocorre com o mau uso das verbas 
indenizatórias. Em países onde a população já possui uma cultura mais diligente e 
combativa quanto à conduta de seus governantes eleitos – principalmente quando 
se cogita de recursos públicos –, seria absurdo cogitar até mesmo de aquisição de 
carros ofi ciais (havendo forte cultura de governantes usarem do transporte público 
nos Estados Unidos, Canadá e em diversos países da Europa, como nos países que 
compõem o Reino Unido, os Países Baixos, apenas para citar alguns), viagens e 
diárias são estritamente controladas, e qualquer dessas despesas que não seja muito 
bem explicada, antes mesmo de gerar consequências jurídicas, é sufi ciente para, no 
campo político, sepultar pretensões eleitorais futuras do detentor de um mandato.

Perceba-se que, na tentativa de responder “para que serve um vereador”, quase 
concluímos que – considerando possuirmos um processo eleitoral irretocável quanto 
à retidão da coleta do voto conscientemente dado pelo eleitor, seja essa consciência 
bem embasada, viciada ou alienada – a culpa, na verdade, é do eleitor que o pôs 
naquela cadeira. Não é bem assim: não dá para culpar a vítima pelo assalto sofrido, 
mas é importante aconselhá-la para se cercar de cuidados que minimizem a chance 
de ser novamente saqueada. De qualquer forma, vem à tona outro questionamento 
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complementar ao que iniciou esse estudo: “para que serve o eleitor”? Certamente, 
não apenas para apertar botões na máquina no dia da votação, mas para cumprir seu 
papel de cidadão antes do voto, buscando elementos sensatos e racionais para embasar 
seu voto de forma consciente, como também durante os anos de mandato dos eleitos, 
sugerindo, criticando e denunciando quando surgirem tais oportunidades.

Mas não deixa de martelar a questão inicial: “para que, hoje em dia, serve um 
vereador”? Será que um dia o cidadão comum terá a impressão inicial de que – assim 
como na teoria – o cargo de vereador, de fato, tem como ocupante um legislador, fi scal 
do Poder Executivo e representante do anseio dos munícipes?

Talvez o caminho seja lembrar da importância do cargo, pelos motivos históricos 
e sócio-políticos acima mencionados e, num sopro de otimismo, imaginar um mundo 
onde o “dever-ser”, em regra, “seja”. Que a população um dia possa enxergar como 
usual, o que hoje parece exceção: que o detentor do importantíssimo cargo de vereador 
seja um profi ssional extremamente competente e honesto, sequer cogitando de enricar 
a si próprio em razão de sua função pública, mas buscando enricar sua cidade de 
cultura, educação, progresso, saúde e outros bons exemplos de apreço à coisa pública. 
Que seja realmente um espanto imaginar que, por exemplo, tal político tenha ousado 
comprar um carro ofi cial com luxo além do necessário, viajar com contas pagas que 
não fossem estritamente vinculadas ao exercício da função, favorecido indevidamente 
um amigo ou parente em razão da função... Que, um dia, o cargo de vereador não seja 
mais ocupado por ninguém que o faça por prestígio, ganância ou conveniência. E que, 
se o fi zer, a população e os órgãos de controle estarão atentos, com punições jurídicas 
e administrativas severas, devolução do dinheiro malversado, e descrédito político 
que o leve a jamais ganhar sequer eleições de presidente de bairro.

Haja esperança.
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