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Vereador - Tem a incumbência de legislar e administrar. O nome Vereador vem de vere(i)a,
forma popular do latim vereda, que deriva de veredus, cavalo de posta. O vereador seria, pois,
o homem bom encarregado de zelar pelo estado dos caminhos [vere (i) as] da comunidade
concelhia. Hoje, o sentido imediato da palavra "vereador" é daquele que faz parte do Poder
Legislativo municipal. São agentes públicos, da categoria dos agentes políticos, investidos de
mandato legislativo e eleitos através do voto direto para um mandato de quatro anos, para
integrar a Câmara de seu Município, como representante da população local.

Antigamente, diz a história, que pessoas habilitadas, segundo os critérios locais, se reuniam
em praças para discutir e aprovar ou não medidas defendidas pelos administradores. Hoje,
com o crescimento das comunidades e aperfeiçoamento dos Poderes, isso está a cargo da
representação eleita, escolhida pelos eleitores para fazer esse papel, ou seja, de votar em
nome do povo.

Para ser candidato a vereador é preciso ter a idade mínima de 18 anos, ser eleitor, estar filiado
em partido político e se submeter à aprovação partidária em convenção municipal. Após isso,
cumprir a apresentação de documentação para registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral.
Esses documentos envolvem desde a comprovação da aprovação do nome na convenção
partidária até a folha corrida judicial do candidato. A legislação eleitoral é que estabelece essas
e outras condições.

O vereador, na parte legislativa, atua através de emendas, projetos de lei, decretos legislativos
e resoluções. Atua também através do encaminhamento de requerimentos, quase sempre ao
Executivo, para obter uma resposta sobre determinado assunto, indicações, ou seja, de
sugestões, apontando medidas, providências, reparos, melhoramentos, fruto de sugestões
advindas da comunidade, e através de requerimentos, para solicitar do Executivo e de
entidades estaduais que mantenham representação no Município, explicações sobre seus atos.
O vereador pode elaborar moções, ou seja, manifestações, declarações apoiando ou
condenando atos, fatos ou medidas de autoridades.

Age nos pareceres que são emitidos nas comissões, onde são examinadas todas as propostas
que possam ser transformadas em leis. Tudo isso culmina com a votação.

Com o voto individual forma-se a decisão do Plenário (local de atuação dos vereadores) e
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prevalece aquilo que é decidido pela maioria. A maioria pode ser, em alguns casos, a simples
(metade mais um dos vereadores presentes em Plenário); outras vezes pode ser maioria
absoluta (metade mais um dos vereadores integrantes da Câmara Municipal, e ainda por
maioria de dois terços de todos os vereadores.

Função legislativa dos Vereadores

Os vereadores exercem função legislativa, quando participam do processo de formação das
leis municipais. São eles os legisladores locais, assim como os deputados estaduais são os
legisladores estaduais e os deputados federais e senadores são os legisladores federais.

A função legislativa tem por finalidade a criação de normas jurídicas abstratas, gerais,
obrigatórias e inovadoras da ordem jurídica, quer regulando matéria ou interesse pela primeira
vez, quer modificando regulamentação anterior. É exercida mediante proposições - que se
denominam projetos -, emendas ou substitutivos - que são discutidos, votados, sancionados ou
vetados (quando se tratar de projeto de lei). Além dessas proposições destinadas à criação de
normas jurídicas locais, os Vereadores praticam outros atos, no exercício de seu mandato,
visando a fiscalização da administração pública, ao relacionamento com outras autoridades
locais, estaduais ou federais e com os munícipes.

Suplente de Vereador - Suplentes da representação partidária são os candidatos mais
votados sob uma mesma legenda ou coligação partidária e não eleitos efetivos das listas dos
respectivos partidos. Os Vereadores são eleitos segundo o sistema de representação
proporcional. Nesse sistema, estabelece-se um quociente eleitoral (número de votos
necessários para eleger um membro da Câmara) e um quociente partidário (número de eleitos
por partido, em última análise), isto é, dividindo a quantidade de votos dados a cada partido
pelo quociente eleitoral, acha-se o número de candidatos eleitos por partido. Encontrados,
assim, quantos candidatos foram eleitos por legenda partidária, passa-se a verificar quais dos
candidatos foram eleitos. A lei determina que os lugares conquistados em cada partido sejam
daqueles candidatos que receberam maior votação. Os demais candidatos, que não
conseguiram um lugar na Câmara, são proclamados suplentes, classificados por ordem
decrescente, conforme a votação: 1.°, 2.°, 3.° etc. Havendo empate, o mais idoso será
considerado eleito (art. 110 do Código Eleitoral). O outro ficará como suplente.

2/2

