
APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.
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APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

 I - o Supremo Tribunal Federal;

 I-A o Conselho Nacional de Justiça;  

 II - o Superior Tribunal de Justiça;

 II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;

 III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

 IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

 V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

 VI - os Tribunais e Juízes Militares;

 VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios.

 § 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional 

de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 

Federal. 
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 § 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Supe-

riores têm jurisdição em todo o território nacional (BRASIL, 

1988)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)

8

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

           I - legislar sobre assuntos de interesse local;

           II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

           III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-

dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;

           IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual;

           V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;

           VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado,    programas de educação infantil e de 

ensino fundamental;

           VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população;

           VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen-

to territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano;

           IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. (BRASIL, 1988) (GRIFO NOSSO)
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 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

13CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.
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APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.
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APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

16CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR



APRESENTAÇAO

 O Vereador, representante do Poder Legislativo no município, exerce um 

dos cargos públicos mais relevantes na esfera democrática brasileira. Essa impor-

tância vem das suas competências legislativas e fiscalizatórias, que têm o poder 

de impactar rapidamente a vida das pessoas. 

 Acontece que apesar da presença constante no dia a dia das pessoas e da 

importância da função, muitos cidadãos admitem não saber “o que faz um verea-

dor”. A falta de conhecimento sobre as atribuições da classe, por isso, faz com que 

muitos não saibam como cobrar dos seus representantes o pleno exercício de 

suas funções.

 Esta cartilha, portanto, se propõe a auxiliar as pessoas a conhecerem melhor 

as atribuições dos seus representantes na Câmara Municipal. O entendimento é o 

de que conhecendo bem as atribuições dos vereadores, o cidadão poderá decidir 

quem melhor vai desempenhar a função. 

ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO BRASILEIRO

 Antes de adentrar no tema deste trabalho, se faz necessário por questões 

didáticas apresentar a organização administrativa do Estado brasileiro, para que 

assim se entenda onde está situada a figura do vereador. 

 É necessário saber que a República Federativa do Brasil se organiza admi-

nistrativa e politicamente por meio da união indissolúvel entre Estados, Municí-

pios e Distrito Federal, como o previsto no art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

havendo como fundamento dessa harmonia o respeito à soberania, à dignidade 

da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, à livre iniciativa e ao pluralismo 

político. 

 Cada ente citado acima (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) 

tem atribuições próprias previstas na Carta Magna. Todos eles, vale ressaltar, são 

geridos através da tripartição dos poderes, na qual a gestão do ente estatal se sub-

divide em três “Poderes”, que são responsáveis pela imposição dos freios e contra-

pesos que possibilitam o regular funcionamento dos órgãos públicos.

 Pensado originalmente pelo Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das 

Leis (1748), o poder do Estado foi repartido em três competências distintas. Mon-

tesquieu sugeriu que houvesse uma entidade responsável unicamente pela cria-

ção das leis (Legislativo), outra pela atribuição de julgar as leis (Judiciário) e, por 

fim, uma que pudesse gerir a máquina pública (Executivo). Nasceu assim a fórmu-

la que norteou a criação do sistema administrativo brasileiro. 

PODER JUDICIÁRIO 
 O Poder Judiciário é responsável por aplicar a jurisdição no Estado brasileiro. 

Ele se divide, originalmente, nas esferas Federal e Estadual, que têm atribuições 

diferentes, dependendo da causa que lhe é apresentada, sendo a esfera Estadual 

considerada como “competência residual”, na qual todos os casos que não se 

enquadram nas outras estruturas devem ser apresentados a nível estadual.

 A Constituição Federal de 1988 define a estrutura do Poder Judiciário,           

vejamos: 

     

 

 Diferentemente dos outros Poderes, os representantes dos Poder Judiciário 

não são eleitos e nem possuem mandato, prevalecendo entre eles o princípio da 

inamovibilidade, ou seja, não podem ser retirados de sua posição sem um          

justo motivo.

PODER EXECUTIVO

 O Poder Executivo, como o próprio nome vem a sugerir, tem a função de 

executar os atos previstos em leis, além de ser o responsável por gerir e adminis-

trar o orçamento público. No Brasil, o Poder Executivo é dividido nas esferas Fede-

ral, Estadual e Municipal, no qual o presidente da República representa o Poder 

Executivo Federal, os governadores representam o Poder Executivo Estadual e os 

prefeitos representam o Poder Executivo Municipal. 

 Na esfera federal, o presidente vem a ser auxiliado por ministros de Estado, 

que têm a competência de aplicar as diretrizes estabelecidas para uma área pre-

viamente designada. Nas esferas Estaduais e Municipais, o auxílio aos prefeitos e 

governadores é exercido por meio de seus Secretários, nomeados a partir da esco-

lha do chefe do Executivo. 

 Assim, compete ao presidente, aos governadores e aos prefeitos emitirem 

ordens para administrar a máquina pública, realizando estas ordens por meio de 

decretos ou portarias administrativas. Além disso, é dever do Poder Executivo a 

execução das obras públicas e regulamentação de suas normativas, a partir do 

binômio conveniência e oportunidade. 

 A escolha destes líderes se dá a partir da eleição direta, realizada a cada 4 

anos e conferindo um mandato de igual período, podendo ser renovado uma 

única vez de maneira ininterrupta. O ato de votação é considerado em diversos 

países como a expressão máxima da democracia, sendo este um balizador se o 

governo existente é democrático ou não. 

 

PODER LEGISLATIVO
 Ao Poder Legislativo cabe a função de criar leis (legislar), sendo exercido 

assim como o Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Na esfera 

Federal, o Poder Legislativo é exercido por meio dos senadores e deputados fede-

rais, cada um representando seu Estado de origem. A união entre o Senado e a 

Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional, figura representativa 

máxima do Poder Legislativo Federal.

 Na esfera Estadual, o Poder Legislativo é exercido por meio dos deputados 

estaduais, que têm como Casa de Leis a Assembleia Legislativa. Nelas são realiza-

das as reuniões ordinárias e extraordinárias para considerações e discussões de 

relevantes temas do Poder Público. 

 Por fim, ao Poder Legislativo Municipal ficou estabelecido seu exercício por 

meio da figura dos vereadores, com desempenho de suas atribuições nas Câma-

ras Municipais. Notadamente, aos vereadores é atribuída a maior proximidade 

com a população, pois seus cargos eminentemente municipalistas induzem que 

haja sempre um maior contato entre eles e as demandas da sociedade. 

 É de extrema importância esclarecer que o Poder Legislativo não possui 

unicamente a competência de criar leis. É atribuição dos vereadores também 

fiscalizar as ações dos outros Poderes, servindo como intermediário na relação dos 

cidadãos com o governante.  

O VEREADOR
 O termo vereador tem como origem etimológica a palavra verear, que signi-

fica em livre tradução “administrar o caminho”. Em uma análise mais aprofundada 

é possível dizer que o vereador é aquele que administra o caminho para se chegar 

a algum lugar. Ou seja, ele se apresenta como uma ponte que liga as demandas 

da população ao Poder Público, sendo estes representados principalmente pelas 

figuras do Prefeito e do Governador, além de recorrer para representantes dos 

Poderes Legislativo Estadual e Federal, quando existirem demandas que necessi-

tem da intervenção destes atores.

 O artigo 29 da Constituição Federal de 1988 estabelece a proporcionalidade 

para a quantidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes do mu-

nicípio que ele representa, de modo que quando há recenseamento, ou seja, a 

contagem de habitantes em um município, não é raro observar-se o aumento da 

quantidade de vereadores ou a diminuição desta porção.  Vejamos: 

Fonte da tabela: “Câmara Municipal: O Que Faz E Qual Sua Relação Com A Prefeitura?” Disponível em: 

https://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz/. Acesso em Set. de 2020

 
A CÂMARA MUNICIPAL 
 A Câmara Municipal é a estrutura física onde ocorrem as sessões parlamen-

tares, que é o nome dado às reuniões nas quais os parlamentares irão deliberar 

matérias de relevante interesse público para a população, tais como: votação de 

projetos de lei, realização de audiências públicas, sessões especiais e entrega de 

honrarias. 

 Entretanto, convém alertar que as sessões deliberativas das câmaras muni-

cipais não se restringem unicamente ao espaço físico das casas legislativas. Isso 

porque há uma crescente corrente na política Brasileira que estimula a realização 

de “sessões itinerantes”, objetivando a discussão dos temas legislativos em regiões 

diversas no município, estimulando assim a participação efetiva da população 

nestes debates. 

 Em regra, a estrutura da Câmara Municipal é administrada pela Mesa Dire-

tora, que é eleita por tempo determinado em seu regimento interno. O colegiado 

é composto exclusivamente por vereadores eleitos para aquele exercício parla-

mentar, não podendo ser exercido por outro funcionário público. 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
DO VEREADOR 

 O legislador municipal possui como sua função típica primordial a produ-

ção de matérias legislativas, sendo este processo compreendido pelo art. 59 da 

CF/88 em elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - 

leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos 

e VII – resoluções. 

 No município não existe a figura da “Constituição”, de modo que a sua estru-

tura similar se apresenta na Lei Orgânica Municipal. Esse conjunto de leis poderá 

ser alterado por meio de votação em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 

(dez) dias, e aprovado por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos vereadores. 

Entretanto, a iniciativa de proposição não é exclusivamente do Vereador, podendo 

esta alteração ter como motor inicial 1/3 da composição de vereadores na câmara 

municipal, o chefe do Executivo Municipal e por meio de iniciativa direta da popu-

lação. 

 Os projetos de Lei Complementar, como nos ensina o Manual de Informa-

ções Básicas para o Mandato de Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, têm o seguinte papel: 

Destinam-se a complementar as normas constitucionais e, segundo dispõe o art. 

69 da Constituição Federal, exigem aprovação por maioria absoluta, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade do 

total de vereadores. As matérias objeto de lei complementar são definidas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual, e os PLCs estão sujeitos à sanção do 

prefeito. (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18) 

 Deste modo, entende-se os projetos de lei complementar como iniciativas 

legislativas para acrescentar ou regular uma norma ou direito já existente, em 

grande parte previsto abstratamente, mas não regulado. Assim, tem como com-

petência para dar entrada neste tipo de proposição legislativa qualquer membro 

da Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal e/ou por iniciativa da 

população. 

 Os projetos de lei ordinários são compreendidos como a principal peça 

legislativa produzida, pois são deles que as leis são originadas, podendo nascer de 

iniciativa popular ou do chefe do Executivo. As propostas, na maioria das vezes, se 

dão pela propositura do parlamentar municipal. 

 Nos apresenta então o Manual de Informações Básicas para o Mandato de 

Vereador, publicado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o seguinte: 

Os projetos de lei ordinária são chamados de atos legislativos típicos e destinam--

se a editar normas gerais. Os PLs são aprovados por maioria simples, entendida 

esta como a aprovação de número inteiro imediatamente superior à metade dos 

vereadores presentes, observado um quórum mínimo. (Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, 2012, Pg. 18)

 As emendas às proposições são consideradas formas de aperfeiçoamento 

das propostas legislativas, podendo ser apresentadas independente da matéria 

que está sendo tratada. Isso ocorre pela atribuição que os vereadores possuem na 

discussão das matérias na Câmara Municipal.

 A Constituição Federal define, em seu artigo 30, diversas competências 

exclusivas do município para legislar, de modo que cabe unicamente aos mem-

bros representantes daquela região (prefeito e vereador) tratarem sobre este con-

teúdo. 

 Assim diz a Carta Magna de 1988: 

 Estas atribuições citadas acima possuem a nomenclatura de competência 

exclusiva para legislar, e como foi já dito, devem ter iniciativa e votação por meio 

do prefeito ou vereador da região. 

VOTAÇÕES IMPORTANTES 
A CARGO DO VEREADOR

 Além das votações de tipos de projetos de lei elencados no capítulo acima, 

fica reservado ao Poder Legislativo a análise e julgamento final do Projeto de Lei 

que estabelece o Plano Plurianual (PPA) daquele exercício financeiro, assim como 

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do ano subsequente à sua aprovação. Estas peças se mostram de extrema 

importância para o funcionamento da máquina pública, pois são nestes projetos 

de lei que há a previsão de metas e diretrizes do Poder Executivo, como também 

a previsão de despesas e receitas para o ano vindouro, ficando a cargo do vereador 

a imposição de emendas que modifiquem o projeto e sua posterior aprovação.

 Além destes projetos de lei, fica reservado aos representantes do Poder 

Legislativo a aprovação ou rejeição do relatório preliminar apresentado pelo Tribu-

nal de Contas do Estado relativo à execução orçamentária realizada pelo Prefeito. 

 Deste modo, podemos entender que o vereador tem como sua função 

típica a de criação de leis e de fiscalização a partir da aprovação ou rejeição das 

contas públicas em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Dentro do papel fiscalizador do Vereador, ele pode propor a realização de 

audiências públicas ou até mesmo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), 

objetivando apurar alguma irregularidade ocorrida que envolva o Poder Público. 

 É no momento da criação da versão das peças orçamentárias da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) 

que o vereador se mostra também como a peça chave da relação do cidadão com 

a coisa pública, pois fica obrigado à realização de audiências públicas junto ao 

povo para discutir estas peças orçamentárias, existindo aí uma verdadeira relação 

entre o envio das leis orçamentárias para a Casa Legislativa, a discussão deste pro-

jeto e a apreciação final pela reunião de vereadores em sessão ordinária. 

 O Tribunal de Contas do Estado é considerado pelo ordenamento jurídico 

Brasileiro como órgão auxiliar do Poder Legislativo na realização do Controle 

Externo das Contas Públicas, de modo que possui uma relação umbilical para 

com a Casa Legislativa. Este Tribunal tem como dever original de analisar todos os 

gastos e receitas de todas as entidades ligadas à administração pública, ficando 

consequentemente responsável por julgar as contas do prefeito, proferindo relató-

rio para aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição. 

 Mas fica reservado à Câmara Municipal, ou seja, aos vereadores, o julgamen-

to final das contas do prefeito, aprovando-a ou rejeitando-a, estando aí mais uma 

função para o cargo do vereador: a função de julgamento. 

DA CONSULTA PÚBLICA 
 É extremamente importante para os cidadãos Paraibanos conhecer o histó-

rico do seu representante. Seja nas Câmaras Municipais ou no Poder Executivo 

Municipal, se faz basilar ter o conhecimento de como acessar os documentos 

públicos que julgam a gestão destes políticos, fazendo uso das ferramentas de 

acesso à informação disponibilizados em todos os órgãos de julgamento no Brasil. 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)

  O primeiro órgão que falaremos neste capítulo é o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba (TCE-PB), que tem como responsabilidade julgar as contas 

públicas de todos os gestores públicos (prefeitos e ordenadores de despesa). 

 1º Passo: entrar no site https://tce.pb.gov.br/ 

 

CONCLUSÃO
 Ao analisar todo o texto, percebe-se claramente o quão importante é o 

cargo do vereador, pois neste fica reservado diversas atribuições que partem da 

criação de leis de interesse do município até à apreciação do relatório das contas 

públicas do gestor municipal. 

 Assim, recomenda-se este texto não só para os mais atentos ao funciona-

mento da Casa Legislativa da sua cidade, mas para todos aqueles que têm interes-

se em um dia adentrar no Paço das Leis como servidor do povo, e ainda recomen-

dável é este trabalho para aqueles que hoje se encontram nesta tão nobre função.   

 

 

 

  

 

 2º Passo: Navegando no site do TCE-PB, clicar em Consultar Processos ou 

Documentos

 3º Passo: Ao clicar em “Listar Processos”, digitar o Nome da pessoa em que 

deseje pesquisar algum processo que esteja no Tribunal de Contas da Paraíba.

Tribunal de Justiça

 Se faz extremamente importante também consultar a situação jurídica dos 

candidatos e políticos junto à justiça estadual, sendo muito simples a consulta 

processual. 

 

 1º Passo: primeiramente se faz necessário entrar no site do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e clicar em “Consultar Processual”

 2º Passo:  após isso, deve-se clicar nas opções de consulta processual, seja 

consultar o nome em algum processo físico ou por meio do sistema de processo 

judicial eletrônico “PJE”. 

 3º Passo: para processos PJE basta clicar no 1º ou 2º grau e escrever o 

nome do político em “em nome da parte” 

 4º Passo: Para processos judiciais, basta novamente escrever o nome da 

parte no espaço reservado, deste modo será possível consultar se há algum pro-

cesso físico em nome do político 

Justiça Federal

 A justiça federal, reservada para processos reservados à competência fede-

ral também se apresenta como uma esfera do judiciário no qual se mostra neces-

sário a consulta prévia.  

 1º passo: a consulta processual é extremamente simples, pois na página 

inicial do Justiça Federal na Paraíba já há o espaço para consulta de nomes. 

CHECAGEM DE FATOS  
 Uma das maiores discussões hoje é a conhecida “fake News”, que são notí-

cias falsas veiculadas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Estas 

“fakes news” geralmente nascem com caráter político, manchando a honra de 

alguém por causa de incorreções. 

 Separamos aqui alguns links de sites de checagem de fatos, ou seja, sites 

para que se comprove que a notícia apresentada é falsa ou não.  

 

Agência Lupa

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/

Foi a primeira a ser criada no Brasil e está ligada ao site Folha de S. Paulo e seus 

trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período                   

de eleição

Fato ou Fake

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/

Criado pelo grupo Globo, Fato ou Fake faz a apuração de notícias falsas com uma 

equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, 

G1, CBN, Época, Extra, TV Globo, GloboNews, Jornal O Globo e Valor Econômico. 

Agência Pública - Truco

https://apublica.org

É responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas 

categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, 

impossível provar ou falso.

E-Farsas

https://www.e-farsas.com

O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela inter-

net. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao 

conteúdo.

Fake Check

http://nilc-fakenews.herokuapp.com

O detector de Fake News Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção 

de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). Diferentemente de uma agência, a plataforma utiliza 

aprendizagem de máquina e inteligência artificial para avaliar se um texto é 

verdadeiro ou falso.

17
CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER 
PARA ESCOLHER SEU VEREADOR




