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No fim de 1986, após mais de vinte anos de fraqueza do poder Legislativo no Brasil, foram 

eleitos os deputados e senadores que formaram a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-

1988. Embora o resultado do texto constitucional tenha sido controverso (Velloso 2006; Praça e 

Diniz 2008), não há dúvida de que o processo constituinte serviu para novamente dar ao 

Legislativo um papel central no sistema político brasileiro.  

 

Com este quadro de retomada da relevância dos parlamentares, natural que houvesse também a 

retomada de mecanismos para observar e fiscalizar os trabalhos parlamentares. Para isto, surgiu 

em São Paulo, em 1987, o Movimento Voto Consciente, organização da sociedade civil, sem 

vínculos partidários, com o intuito inicial de acompanhar e fiscalizar o trabalho dos 

parlamentares paulistanos. Seu principal objetivo é acompanhar o desempenho dos vereadores 

nas Câmaras Municipais e dos deputados estaduais na Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo. Também realiza fóruns deliberativos sobre cidadania e política com diversas pessoas por 

ano, participa de diferentes programas e redes de fortalecimento da sociedade civil organizada e 

fez parte da diretoria da Rede Interamericana pela Democracia, que envolvia 23 países das 

Américas. Além disso, o movimento articula uma rede de pessoas – Rede de Cidadania 

(www.votoconsciente.ning.com) - com mais de 800 membros que atuam na política local de cidades 

em diversas regiões do Brasil e podem trocar experiências, informações, projetos e ações. 

 

O Movimento tem cidades parceiras em São Paulo e em outros estados. A entidade elenca em 

seu estatuto
3
 seus seis principais objetivos: 

                                                 
1
 Jornalista, doutor em Ciência Política pela USP, com pós-doutorado pela FGV-SP. Professor Adjunto de Políticas 

Públicas da UFABC. Voluntário do Movimento Voto Consciente de 2001 a 2003 e consultor informal da 

organização desde então.  
2
 Cientista social, doutor em Ciência Política pela USP. Professor do Insper. Ex-conselheiro, consultor e voluntário 

do Movimento Voto Consciente desde 2002. 
3
 http://www.votoconsciente.org.br/site/index.php?page=estatuto.  

http://www.votoconsciente.org.br/site/index.php?page=estatuto
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a) educar para o exercício e promoção da cidadania, com o objetivo de conscientizar os 

cidadãos sobre a importância do direito do voto e a participação política prevista 

constitucionalmente; 

b) exigir e valorizar a conduta ética e transparente dos políticos eleitos, bem como cobrar 

a sua atuação parlamentar; 

c) promover o aprimoramento de mecanismos que garantam a efetiva participação da 

sociedade, para contribuir com o fortalecimento da democracia; 

d) pesquisar e levantar informações sobre a atuação política, para divulgação e orientação 

do cidadão; 

e) desenvolver ações educativas e materiais pedagógicos sobre o sistema político 

brasileiro; 

f) vincular-se, associar-se e participar de organizações não governamentais com os 

objetivos semelhantes aos da associação; 

 

Este texto trata especificamente dos critérios utilizados pela organização – e cinco de suas 

cidades parceiras - para avaliar o trabalho de vereadores e deputados estaduais. Vale notar que 

não necessariamente o Voto Consciente e seus parceiros realizam o trabalho de acompanhamento 

com a intenção de elaborar listas com os “melhores parlamentares”, mas, em regra, isto ocorre 

em São Paulo. 

 

(I) Panorama Geral dos Critérios de Acompanhamento Parlamentar  

 

Nesta seção, são elencados todos os critérios utilizados pelo Movimento Voto Consciente de São 

Paulo (capital e estado) e cinco cidades parceiras escolhidas – Bertioga (SP), Centralina (MG), 

Jundiaí (SP), Lavras (MG) e Santos (SP) – para realizar o acompanhamento do trabalho 

legislativo desde 1996. Essas cidades foram escolhidas por se tratarem de lugares nos quais o 

Voto Consciente atua de maneira especialmente vigorosa, embora haja várias outras que 

pudessem ter sido incluídas na análise
4
.  

 

                                                 
4
 Agradecemos as informações disponibilizadas pelos voluntários e voluntárias, em especial Katia Hidalgo 

(Bertioga), Evaristo Faria Jr. (Centralina), Henrique Parra Filho (Jundiaí), Antonio Maria Pereira de Resende 

(Lavras), Ivone Antunes (Santos), Rosângela Giembinsky (São Paulo, Assembleia Legislativa) e Sônia Barboza 

(São Paulo, Câmara Municipal).  
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Em linhas gerais, há quatro conjuntos básicos de critérios de avaliação parlamentar, além de 

alguns outros que variam ao longo do tempo. São eles: i) Presença física dos parlamentares nas 

comissões e/ou plenário; ii) Legislação proposta e/ou aprovada pelos parlamentares; iii) 

Conteúdo e/ou qualidade da legislação e iv) Fiscalização do Executivo.  

 

Outros critérios dignos de nota que foram utilizados ao longo do tempo foram: i) Fidelidade 

Partidária; ii) Respostas a questionários do MVC, compreendido como prestação de informação 

à sociedade; iii) Coerência Legislativa
5
 e iv) Avaliação do site do parlamentar. A tabela 1 mostra 

todos os critérios utilizados pelo Voto Consciente e cidades parceiras selecionadas de 1996 a 

2010
6
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Analisada a partir das áreas temáticas que o candidato a vereador/deputado disse se preocupar durante a sua 

campanha e em quais áreas temáticas de fato propõe legislação durante o mandato.  

 
6
 A ideia de estabelecer uma divisão dos critérios entre “objetivos” e “subjetivos” é interessante, mas pouco razoável 

se consideramos que a busca pela “objetividade” acadêmica esbarra no fato de que a coleta de dados sempre traz  

avaliações pessoais dos pesquisadores. Ver Barros Filho (1995).  
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Tabela 1: Critérios de Acompanhamento Parlamentar 1996 a 2010 - MVC  
 Presença física dos 

parlamentares nas 

comissões e/ou 

plenário  

Legislação 

proposta e/ou 

aprovada pelos 

parlamentares  

Conteúdo e/ou 

qualidade da 

legislação  

Fiscalização do 

Executivo 

Outros  

CMSP 1996 Sim (Qualit)  Sim (Quant) Sim (“amplo 

alcance social”)  

Sim (Qualit) * Fidelidade partidária 

* Presença em audiências 

públicas 

ALESP 1998 Sim (Qualit) Sim (Qualit)   Não  Sim (Qualit) -- 

CMSP 2000 Sim (Qualit)  Sim (Quant) Sim (“interesse 

público”) 

Sim (Qualit) * Análise sobre conduta “ética e 

responsável” dos parlamentares 

ALESP 2002 Sim (Qualit) Sim (Qualit)  Sim (“interesse 

público”, 

“abrangente”) 

Sim (Qualit) * Processos criminais 

* Evolução patrimonial 

condizente com cargo 

* Fidelidade partidária 

CMSP 2004 Sim (Quant) Sim (Quant) Não  Sim (Quant)) * Resposta a questionário do 

MVC 

* Consenso do grupo de 

avaliadores do MVC 

ALESP 2006 Sim (Quant) Sim (Quant) Sim (“impacto 

social”) 

Sim (Quant) * Fidelidade partidária 

* Resposta a questionário do 

MVC 

* Consenso do grupo de 

avaliadores do MVC 

CMSP 2008 Sim (Quant) Sim (Quant/Qualit). 

Todos os projetos 

apresentados por 

vereadores foram 

considerados.   

Sim (Tipos de 

projeto A/B; 

Alcance Setorial) 

Não  * Resposta a questionário do 

MVC 

* Avaliação do site 

* Coerência Legislativa  

* Projetos vetados foram 

desconsiderados 

ALESP 2010 Sim (Quant) Sim (Quant) Não  Sim (Quant) * Avaliação do site 

* Fidelidade partidária 

* Fidelidade ao mandato 

CMSP 2010* Sim (Quant) Sim (Quant/Qualit) 

Todos os projetos 

apresentados por 

vereadores foram 

considerados.   

Sim (Tipos de 

projeto – A/B; 

Alcance Setorial) 

Sim 

(Quant/Qualit)  

* Coerência Legislativa 

Bertioga Sim (Quant) Sim (Quant) Não  Sim (Quant) * Avaliação do site 

Centralina Sim (Quant), exceto 

plenário 

Sim (Quant) Sim (“com e sem 

mérito”)  

Sim (Qualit) * Coerência Legislativa 

* Ficha Limpa 

Jundiaí Sim (Quant) Sim (Quant) Sim (“com e sem 

mérito”, 

classificados por 

áreas temáticas) 

Sim (Quant) * Avaliação do site 

* Fidelidade partidária 

* Resposta a Questionário do 

MVC 

 

Lavras Sim (Quant), apenas 

plenário  

Sim (Quant), apenas 

os projetos 

aprovados 

Sim (menor 

mérito, médio 

mérito, mérito) 

Sim (Quant) * Custo total dos 

vereadores/produtividade 

legislativa 

* Fidelidade Partidária 

* Salários dos vereadores e 

assessores 

Santos Sim (Qualit) Sim (Qualit) Sim, com ênfase 

em projetos de 

menor mérito 

Não  * Sugestões para melhora do 

Legislativo 

* Preocupação especial com o 

uso do tempo de plenário 

* Preocupação com 

inteligibilidade das falas dos 

vereadores 

* Não houve eleição para vereador em 2010, mas ainda assim o Voto Consciente de São Paulo realizou o acompanhamento de vereadores que se 

candidataram a algum cargo em 2010 (deputado estadual, deputado federal, senador, governador) com os critérios citados acima.  
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Diversos desafios da fiscalização do trabalho parlamentar ficam claros com esta tabela. 

Inicialmente, vale assinalar que o primeiro conjunto de critérios (presença física dos 

parlamentares nas comissões e/ou plenário) foi observado em todos os 14 casos estudados. É 

importante ressaltar que a presença física dos parlamentares pode ser aferida tanto in loco nos 

parlamentos quanto por meio da leitura e análise de atas de reuniões de comissões e/ou presença 

em plenário – sobre tal questão e seus desafios reflexivos voltaremos adiante.  

 

O segundo conjunto de critérios, referente à legislação proposta e/ou aprovada pelos 

parlamentares, também foi observado nos 14 casos estudados. Trata-se de avaliar em que medida 

os parlamentares cumprem a função de legislar. Já que o Executivo normalmente ocupa um 

papel relevante como legislador, isto será uma discussão à parte, mais adiante neste relatório. 

Também será tratado adiante o terceiro conjunto de critérios, que trata do conteúdo e/ou 

qualidade da legislação. 

 

Finalmente, o quarto conjunto de critérios, referente à fiscalização do Executivo, foi tratado em 

seis casos de maneira qualitativa, em outros seis casos de maneira quantitativa, e ignorado em 

dois dos casos estudados. A desvantagem de considerar a fiscalização do Executivo de maneira 

quantitativa reside no fato de que é mais comum um deputado/vereador pertencente à coalizão 

governista fazer suas reclamações diretamente com o prefeito/governador/secretários, sem o uso 

de mecanismos formais de requerimento de informação. Portanto, contar o número de 

requerimentos de informação propostos pode subestimar o poder fiscalizatório dos membros da 

coalizão. A participação em comissões parlamentares de inquérito (CPIs), por sua vez, tende a 

ser apagada para membros da coalizão, já que esse tipo de comissão costuma ser aproveitada 

pela oposição para publicizar escândalos de corrupção do governo etc. (Figueiredo 2005). Ainda 

que essas ressalvas sejam feitas, é inegável que fiscalizar o Executivo é uma das principais 

funções de qualquer Legislativo. O que é possível verificar é a dificuldade de estabelecer-se um 

critério objetivo para a medição de tal fenômeno. 

 

Mais dois critérios valem análises breves. O primeiro é a questão da fidelidade partidária. Em 

seis dos catorze casos estudados, parlamentares que mudaram de partido ao longo do mandato 

perderam pontos com o Voto Consciente. Ainda que a mudança oportunista de partido, com fins 
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meramente eleitorais, possa ser condenável, será que vale mesmo culpar um parlamentar que 

muda de partido por não ter mais espaço na legenda de origem? Ou por ter graves discordâncias 

em torno das políticas públicas que seu partido de origem, agora no governo, está propondo e 

implementando? O contrário, no entanto, merece atenção. Políticos que deixam legendas de 

oposição e migram para grupos governistas apenas para gozar dos recursos do Executivo 

mereceriam ser punidos? Com base nesse debate, como criar um critério, se é que ele é 

necessário, para medir trocas partidárias? A justiça eleitoral entende, e assim interpretou, que a 

infidelidade partidária seria punida com perda de mandato, desde que este fosse pedido pelo 

partido abandonado. O que vemos na política brasileira, no entanto, é que o fenômeno ainda 

existe, apesar de ter arrefecido
7
. 

 

O segundo critério a ser analisado aqui está relacionado à “coerência legislativa” – se o 

parlamentar de fato propõe projetos de lei nas áreas temáticas com as quais ele disse se 

preocupar durante a campanha –, não parece uma medida tão razoável se considerarmos que o 

critério para alocação de parlamentares nas comissões temáticas, no Brasil, está muito mais 

relacionado ao tamanho da bancada de seu partido (Müller 2005) do que a outros aspectos como 

expertise profissional. Não é nada estranho um advogado pertencer à comissão de saúde e um 

médico pertencer à comissão de planejamento urbano, por exemplo. Assim, o fato de um 

parlamentar que prometeu lutar pelo direito à saúde durante a campanha mudar seu foco para, 

por exemplo, direitos de moradia, pode não querer dizer algo de errado. Em contrapartida, nada o 

impede de legislar em sua área de suposto interesse ou compromisso,  a despeito da comissão da 

qual venha a fazer parte. Aqui talvez seja interessante compreender em que medida existe 

relação entre as principais fontes de financiamento das campanhas dos parlamentares e suas 

                                                 
7
 No plano federal, na legislatura marcada pela imposição da fidelidade partidária pela Justiça eleitoral (2007 a 

2011), 90 congressistas trocaram de partido, sendo que 53 mudaram de sigla após os prazos estabelecidos pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como marco da fidelidade partidária e estariam sujeitos, em tese, ao risco da perda 

do mandato. Mas apenas dois deles foram cassados: Walter Brito Neto (PB) e Robson Rodovalho (DF) - o 

segundo ainda conseguiu concluir o mandato porque entrou com recurso. Os números demonstram, porém, uma 

queda acentuada em comparação com a legislatura anterior, quando a troca era livre. De janeiro de 2003 a dezembro 

de 2006, foram registradas 285 mudanças de partido apenas na Câmara, envolvendo 193 deputados. Assim, houve 

uma redução de 60% no número de deputados que mudaram de legenda na última legislatura. O fluxo migratório 

dos parlamentares seguiu a tendência natural: da oposição para a base aliada. Ao todo, 30 deputados e cinco 

senadores deixaram partidos oposicionistas para integrarem a base de sustentação do segundo governo Lula. A 

despeito da aparente busca por benefícios, menos da metade dos parlamentares que trocaram de partido na 

legislatura passada conseguiu renovar o mandato em 2010. Ao todo, 33 deputados foram reeleitos e dois passaram 

para o Senado – Ângela Portela (PT-RR) e Vicentinho Alves (PR-TO). No Senado, seguem os senadores Fernando 

Collor (PTB-AL) e Edison Lobão (PMDB-MA), atual ministro de Minas e Energia, que também mudaram de sigla. 
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ações no Poder Legislativo. Isto teria um claro efeito do ponto de vista do eleitor: seria possível 

que ele soubesse, a partir dessas infomações, quão comprometidos com grupos de interesse, 

movimentos sociais e outros mecanismos de pressão estão os parlamentares de sua cidade ou 

estado. E isto poderia ser levado em conta na hora de votar.  

 

(II) Questões de Coleta e Método 

 

Há duas questões de coleta e método cruciais em qualquer discussão sobre acompanhamento do 

trabalho parlamentar. A primeira é: existe acesso de fato às informações relevantes que são 

necessárias para fazer o acompanhamento? E ainda: deve-se usar critérios subjetivos, 

impossíveis de serem definidos de maneira quantitativa, na análise do trabalho parlamentar? 

 

Pensemos o acesso às informações. No início dos anos 2000, o site da Câmara Municipal de São 

Paulo – vale lembrar: a maior cidade da América Latina – era extremamente incompleto e 

desorganizado. O portal da Câmara dos Deputados serviu de parâmetro para os vereadores 

paulistanos, e muito tem se avançado neste ponto. Não espanta, porém, que ainda hoje haja 

problemas de acesso a informações parlamentares em municípios menores. Em entrevista por e-

mail, representantes do núcleo de Centralina (MG), cidade com 10.270 habitantes, desabafaram: 

“No primeiro semestre de 2010 tivemos condições de medir a presença dos vereadores, e os 

requerimentos e indicações enviadas por eles ao Executivo. Desde então, porém, tivemos muita 

resistência no sentido de que nos disponibilizassem informações. Tivemos que entrar com 

processo junto ao Ministério Público e até hoje não tivemos acesso a mais nada”
8
.  

 

O núcleo de Lavras (MG), cidade de 92.171 habitantes, reclama da falta de acesso à legislação 

do município via internet e faz sugestões interessantes: “É questionável o fato de a Câmara 

                                                 
8
 Em pesquisa realizada pelo Movimento Voto Consciente para os fins desse projeto, notamos que em 18 cidades 

brasileiras com mais de 200 mil eleitores, não existiam sequer os e-mails dos parlamentares à disposição. Em duas 

assembleias legislativas o fenômeno se repetia, enquanto outros seis estados tinham os portais de seus parlamentos 

fora do ar no mês da pesquisa. Ademais, o jornalista mineiro Fabio Oliva informa em seu blog que no município de 

Miravânia, de 4,5 mil habitantes, a 760 quilômetros de Belo Horizonte, emancipado há 17 anos, a prefeitura não tem 

sede própria e funciona na casa do ex-prefeito Élzio Mota Dourado, pai do atual titular do Executivo. O prefeito 

Elpídio Gomes Dourado, o Bila, do Partido Progressista (PP), decidiu levar até o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

em Brasília/DF, o exame de sua decisão de não fornecer a um vereador a relação de todos os funcionários efetivos e 

contratados do município; a lista de eventuais pessoas que trabalham na prefeitura sem serem concursadas, bem 

como os nomes dos servidores que sejam cônjuges ou parentes do prefeito e de vereadores, até o terceiro grau. 
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Municipal de Lavras não disponibilizar em sua página na internet todas as leis vigentes do 

município, com um sistema de busca temática, propiciando ao munícipe conhecer as regras que 

lhe são impostas. O Senado Federal, por meio de sua secretaria especial denominada Interlegis, 

disponibiliza dois sistemas de software gratuitos denominados Sistema de Apoio ao Processo 

Legislativo (SAPL) e Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar (SAAP), dentre outros, 

desenvolvidos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo 

desses dois sistemas é auxiliar na atividade do legislativo e na transparência de suas atividades. É 

fortemente recomendável que a Câmara Municipal de Lavras providencie a instalação e 

treinamento dos vereadores nestes sistemas, facilitando o controle e operação da atividade 

parlamentar, divulgação da informação e, também, podendo recorrer a outras ferramentas 

disponíveis no Interlegis gratuitamente.” 

 

Por fim, o depoimento do núcleo de Santos (SP) mostra como um bom acesso às informações 

pela internet pode resultar em um acompanhamento mais completo do trabalho legislativo: 

“Coletamos os dados do site da Câmara Municipal e organizamos em planilhas para quantificar e 

classificar os tipos de proposituras que compõem nossa avaliação no final do ano. Antes 

fazíamos um trabalho manual de coleta das proposituras no site e classificávamos por tipo, mas 

com a perda de alguns voluntários que faziam esse trabalho ficou muito difícil de elaborar dessa 

maneira. O trabalho era muito grande porque eram classificados também os requerimentos e 

indicações, que são milhares. Atualmente a coleta de dados é feita com programa da internet que 

coleta os dados automaticamente, formando as planilhas. Com as planilhas, temos o perfil dos 

trabalhos da câmara, tanto em quantidade como em qualidade, então fazemos a avaliação”.  

 

Com relação ao uso de critérios subjetivos, impossíveis de serem definidos de maneira 

quantitativa, na análise do trabalho parlamentar, observemos a tabela 2.  
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Tabela 2: Método de Coleta das informações parlamentares, MVC-SP e Cidades Parceiras: 1996-

2010 

 Qualitativo Qualitativo + Quantitativo Quantitativo 

CMSP 1996  X  

ALESP 1998 X   

CMSP 2000  X  

ALESP 2002 X   

CMSP 2004  X  

ALESP 2006  X  

CMSP 2008  X  

ALESP 2010  X  

CMSP 2010  X  

Bertioga  X  

Centralina  X  

Jundiaí  X  

Lavras   X 

Santos   X 

 

Esta tabela mostra que, à exceção dos trabalhos de acompanhamento da Assembleia Legislativa 

de São Paulo em 1998 e 2002, usou-se algum tipo de levantamento quantitativo de dados para 

aferir o trabalho dos parlamentares. A primeira vantagem disso é tornar o próprio Movimento 

Voto Consciente transparente aos olhos da população – e, por que não, para os parlamentares. 

Uma vez que os critérios de acompanhamento são claramente definidos e expostos de maneira 

quantitativa, cidadãos que quiserem dar ênfase a um ou outro critério poderão fazê-lo, sem 

distorcer o objetivo do acompanhamento parlamentar.  

 

Há, no entanto, um item que pode atrapalhar este objetivo: trata-se do questionário – também 

chamado de “pedido de informação” – enviado pelo Voto Consciente aos parlamentares em ano 

eleitoral. Em algumas cidades, em determinados anos, o preenchimento deste questionário foi 

utilizado como critério de análise do trabalho parlamentar. Se o parlamentar o preenche, supõe-

se que ele esteja aberto para atender a sociedade; se ele não o preenche, perde pontos por ser, 

supostamente, inacessível. Trata-se de um critério polêmico e aparentemente menos relevante do 

que muitos dos outros considerados pelo Voto Consciente. É também muito mais difícil explicar 

sua pertinência: o fato de um parlamentar não atender o Voto Consciente significa 

necessariamente que ele não atenda seus eleitores e/ou outros grupos sociais? E o inverso? O 

Voto Consciente, com esse critério, não estaria condicionando de forma inocente, o parlamentar 
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a garantir uma boa nota em algo que não necessariamente explicita a forma como trata a todos 

que o procuram? 

 

Vale notar também que os parceiros de Lavras (MG) e Santos (SP) utilizaram exclusivamente 

levantamentos quantitativos, no qual baseiam sua avaliação do Legislativo. Trata-se de algo 

louvável e que permite alta inteligibilidade dos resultados. Naturalmente, os critérios a partir dos 

quais se analisa o trabalho parlamentar são escolhidos de maneira subjetiva; quanto mais 

conseguirmos aproximá-los de medidas “objetivas”, mais respeito e relevância social teremos. 

 

(III) Questões Urgentes: o papel do Executivo e o conteúdo da legislação  

 

Entre os quatro conjuntos de critérios citados na tabela 1, dois merecem especial atenção: o papel 

dos parlamentares como legisladores e o conteúdo ou qualidade das leis por eles propostas. É 

impossível falar do papel de vereadores como legisladores sem considerar a força do Executivo, 

e é disto que tratamos agora.  

 

As câmaras municipais talvez tenham sido os órgãos políticos brasileiros que mais mudaram de 

atribuições constitucionais ao longo da história. No período colonial, elas eram o único órgão de 

administração local, concentrando funções executivas, legislativas e judiciárias
9
. Com o advento 

do Império e a Constituição de 1824, o poder judiciário foi tirado dos legislativos. A partir da 

proclamação da República, as câmaras foram transformadas em conselhos de intendência e cada 

vereador passou a ter funções específicas, especializadas. Foi um primeiro passo rumo à 

profissionalização na política como entendida por Max Weber. No estado de São Paulo, uma lei 

estadual estabeleceu, em 1908, a figura do prefeito – escolhido entre os vereadores eleitos. 

Apenas em 1934 o prefeito deixou de ser vereador e passou a ser eleito indiretamente pela 

câmara ou diretamente pela população. A eleição direta pelos cidadãos torna o processo todo 

mais democrático, obviamente. Ainda assim, a definição dos vereadores como responsáveis por 

legislar sobre assuntos locais e fiscalizar o Executivo já estava clara mesmo quando a eleição do 

prefeito era indireta.  

                                                 
9
 Em Portugal as câmaras municipais são, até hoje, o que chamamos de prefeitura no Brasil com adequações 

associadas ao sistema político local. 
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Caso sejam cumpridas de maneira satisfatória, essas duas tarefas – legislar e fiscalizar – são o 

que tornam as Câmaras Municipais menos clientelistas. Por quê? Porque se o vereador legisla 

pouco e fiscaliza pouco, ele deixa o prefeito livre para aprovar as leis que lhe interessam e gastar 

o dinheiro do município como lhe interessa sem a contrapartida de outro poder político, ferindo o 

ideal constitucional de equilíbrio e harmonia entre os poderes
10

. 

 

Alguns dados permitem dizer que os legislativos municipais são fraquíssimos frente ao 

Executivo. Joffre Neto, ex-vereador em Taubaté, interior de São Paulo, defendeu dissertação de 

mestrado na Fundação Getulio Vargas sobre o tema (Neto 2003). Com base em 391 

questionários respondidos por vereadores, de um total de 1.187 enviados para municípios em 

todo o Brasil, Neto mostra dados interessantes. O primeiro: 61% dos vereadores brasileiros 

entendem que sua principal função é dar ao eleitor algum tipo de assistência, chamada pelo autor 

de clientelista. Em outras palavras, enquanto o Executivo legisla e gasta sem fiscalização, os 

parlamentares preferem gastar seu tempo contatando diretamente o eleitorado. Para Neto, o 

sistema é bastante simples: o prefeito precisa de votos para aprovar seus projetos e quer se ver 

livre de fiscalização; o vereador precisa de ações diretas junto a população. Então os 

parlamentares trocam facilmente votações encomendadas e um tratamento ameno com o prefeito 

pelos recursos administrativos de que necessita. Esta lógica é corroborada pelo cidadão. Pesquisa 

do Vox Populi datada de 2008 mostra que cerca de 60% ou mais dos entrevistados concordam 

com a ideia de que vereadores tem a obrigação, ou pelo menos deveriam ter, de: ajudar pessoas a 

resolver problemas em órgãos públicos (83%), pagar despesas de hospital e enterro de pessoas 

necessitadas (82%), ajudar eleitores a conseguir empregos (72%), dar proteção para pessoas 

ameaçadas (65%) e providenciar dinheiro para pessoas necessitadas (59%). 

 

Também de acordo com o trabalho de Neto, 74% das câmaras municipais no Brasil têm sessões 

noturnas; 57% dos vereadores se dedicam exclusivamente ao mandato; 34% das câmaras 

funcionam em meio expediente; apenas 17% das câmaras têm reuniões regulares de comissões 

de finanças e de comissões de justiça; 14% das câmaras permitem que o prefeito gaste 

                                                 
10

 Há também a noção de que cabe ao Legislativo aperfeiçoar as propostas advindas do Executivo. Freitas (2010) e 

Santos e Almeida (2011) são estudiosos que seguem esta linha analítica.  
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livremente entre 50-100% do orçamento da cidade; 13% dos legislativos municipais possuem 

assessoria técnica e 9% dos vereadores têm gabinete individual. Essa pletora de estatísticas 

permite que Joffre Neto dê seu diagnóstico: as câmaras são um órgão meramente decorativo na 

democracia brasileira. 

 

Se esta análise é correta, será que o Movimento Voto Consciente e seus parceiros fazem bem em 

ignorar o papel do prefeito como legislador? Vejamos alguns depoimentos. O núcleo de Lavras 

(MG) informa, por exemplo, que em 2007 e 2008, “o legislador mais efetivo, de fato foi a 

prefeita, com 66 leis, mas seus dados serão desconsiderados nesta análise, pois o MVC-Núcleo 

Lavras, neste relatório, foca as atividades da Câmara Municipal de Lavras”.  

 

O núcleo de Santos (SP) informa situação parecida. Em um determinado período de tempo, 

houve a apresentação de 187 projetos de lei, incluindo os do prefeito. “Dos 27 projetos 

apresentados pelo prefeito 20 foram aprovados, tendo 74% de aprovação. Dos 160 projetos 

apresentados pelos vereadores somente 17 foram aprovados, apenas 10,6% deles. Sabemos que 

todos os atos do Executivo têm obrigatoriamente que passar pela Câmara, por isso essa grande 

porcentagem de aprovação. Mas o percentual de aprovação dos projetos dos vereadores é muito 

pequeno, e os motivos, em sua maioria, são porque eles apresentaram ideias que não são de 

competência da Câmara. Não adianta apresentar projetos para atender apelo popular sabendo que 

não irão prosperar. Nesses casos devem solicitar ao Executivo a realização dos mesmos através 

de Indicação”. 

 

Se o Executivo parece ser o principal legislador nas cidades, há indícios também de que ele é 

muito mal fiscalizado. O núcleo de Centralina (MG) informa: “A Câmara deixa a desejar na sua 

principal função que é a fiscalizadora. O Executivo está operando sem nenhuma fiscalização, 

pois tudo que a Câmara solicita nunca é atendido e, sabemos que é porque não querem, pois 

meios existem e só dependem da competência e atuação dessa Casa de Leis. Constitucionalmente 

falando, na Câmara deveria ter também a prestação de contas da Prefeitura para apreciação e, 

como não há fiscalização, não se tem essas informações. Perante os últimos acontecimentos que 

vem sendo destaque nos jornais, notamos uma instabilidade na Casa. Talvez esta seja a principal 

falha que vem prejudicando a seriedade nos trabalhos" 
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Do mesmo modo, o núcleo de Lavras (MG) comenta que “há vereadores que mandam muitas 

parabenizações e condolências e não há nenhum ofício solicitando informações a prefeitura, ou a 

uma empresa que presta serviço a cidade e é criticada (empresa de transporte, saneamento, coleta 

de lixo etc.)”. O núcleo de Santos (SP), ao contrário, observa que há 3.727 requerimentos e 2.104 

indicações, mas muitos requerimentos “são cobranças de serviços da prefeitura que não deveriam 

ser requisitados dessa maneira. Melhor seria esclarecer o munícipe que o serviço tem que ser 

solicitado através da Ouvidoria, ajudá-lo se necessário e cobrar a prefeitura que efetive o serviço 

respeitando a ordem da solicitação”.  

 

Com relação à qualidade e conteúdo da legislação proposta e/ou aprovada por vereadores e 

deputados estaduais, vale iniciar a discussão relembrando alguns aspectos básicos do sistema 

político brasileiro – especialmente o fato de este ser presidencialista
11

. A total separação no 

processo de seleção para os cargos de presidente da República e para os de membros do 

Parlamento geraria, segundo diversos autores, agendas divergentes de propostas de políticas 

públicas. O Executivo patrocinaria propostas mais abrangentes, nacionais, enquanto o 

Legislativo se concentraria em políticas particularistas. 

 

Durante a década de 1990, alguns cientistas políticos passaram a relutar em aceitar integralmente 

a orientação analítica de forte influência da arena eleitoral no desenvolvimento da atividade 

legislativa dos parlamentares. O debate se polarizou a partir da realização de estudos que 

resgatam o papel dos partidos políticos e de seus líderes e o peso das regras que estruturam o 

processo decisório sobre o resultado de políticas. De um lado estão os estudos que mostram que 

a produção legislativa no Brasil não se concentra no domínio de temas paroquiais (Lemos 2001; 

Ricci 2003). Do outro lado estão os trabalhos que, não encontrando na produção legislativa 

ordinária comprovação empírica que indicasse o paroquialismo das decisões, passaram a buscar 

nas emendas orçamentárias propostas pelos parlamentares e na apresentação de decretos 

legislativos a sustentação à tese de que a ação congressual se concentra em temas localizados 

(Amorim Neto e Santos 2002; Mueller e Pereira 2003).  

 

                                                 
11

 Os parágrafos abaixo estão baseados em Praça e Diniz (2005).  
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As pesquisas de Lemos (2001), Amorim e Santos (2002) e Ricci (2003), entre outras, contestam 

a afirmação de que a produção legislativa de leis, no Brasil, se concentra no domínio de temas 

paroquiais. As evidências reunidas indicam legisladores mais envolvidos com questões de 

impacto amplo/geral do que com aqueles de cunho paroquial/localizados. Os dados apresentados 

por Lemos, por exemplo, indicam que 60% das propostas apresentadas eram de abrangência não 

concentradora. A pesquisa também contempla outros aspectos que merecem ser mencionados. O 

número de propostas concentradoras apresentadas por partidos de esquerda superou o número de 

propostas apresentadas por partidos à direita do espectro ideológico. Essa constatação contradiz a 

idéia de um perfil concentrador e paroquial de partidos conservadores, contra uma imagem 

coletivista e difusora de partidos de esquerda. 

 

Por que os parlamentares escolheriam apresentar propostas difusoras, nacionais ou gerais em 

detrimento das concentradoras, paroquiais ou setoriais? Seriam os parlamentares atores 

irracionais? Lemos responde à essa questão nos seguintes termos. A preponderância de propostas 

difusoras está ligada a valores compartilhados sobre políticas ideais para a sociedade como um 

todo. A reeleição depende da percepção do eleitorado sobre o desempenho do parlamentar. Esta 

percepção não precisa necessariamente estar ligada a um ganho individual. Ganhos coletivos, 

independentemente de localização geográfica ou pertencimento a um grupo específico, podem 

ser mais desejáveis do que ganhos individuais. 

 

Outra questão pertinente: haveria outros incentivos, além dos expressos na legislação eleitoral, 

motivando os parlamentares a apresentar propostas setoriais? A análise das propostas de 

legislação trabalhista indica que sim. Como se sabe o modelo brasileiro de relações trabalhistas e 

sindicais deixa pouco espaço para que as partes, patrões e empregados, fixem normas, benefícios 

e demais questões relacionadas ao mundo do trabalho através de acordos ou convenções 

coletivas. Parte significativa das propostas apresentadas, especialmente as setoriais, trata de 

questões que poderiam ser definidas no âmbito de acordos ou convenções coletivas. Sendo 

assim, o incentivo para a apresentação de propostas locais não tem origem exclusivamente na 

legislação eleitoral. Nessas circunstâncias torna-se difícil continuar a sustentar a imagem dos 

congressistas envolvidos primordialmente na distribuição de benefícios locais, ou a idéia de que 

eles não se interessam por questões nacionais e/ou secionais. Isto não quer dizer que não existam 
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propostas setoriais/locais. Existem, e os parlamentares de todos os partidos e de todas as regiões 

do país as apresentam, inclusive o próprio Executivo. Independentemente do tipo de legislação 

eleitoral que o país adote, políticos sempre tentarão estabelecer algum tipo de vínculo com seus 

eleitores, talvez até privilegiando a apresentação de políticas distributivas. A questão é saber se 

encontram os meios para isto. 

 

A pesquisa desenvolvida por Amorim Neto e Santos (2002) traz alguns aspectos importantes – a 

indicação de que “o conteúdo das leis de autoria dos parlamentares não é informado pelas 

clássicas clivagens que opõem os partidos, e que são alguns atributos individuais dos 

parlamentares que explicam a capacidade de fazer aprovar leis”, e a ocorrência de certa 

especialização da parte dos partidos em determinado assunto ou abrangência. Os autores 

mostram que os membros do PT, do PDT, do PTB e do PSDB concentram metade ou mais de 

sua produção legislativa em assuntos sociais, ao passo que os partidários do PMDB, PFL e PPB 

(atual PP) têm uma produção mais bem distribuída entre os diversos temas. Quanto à 

abrangência das leis, não há diferenças significativas entre os membros dos diversos partidos. 

Em todos eles predominam questões de âmbito nacional. 

 

Será que nos municípios e estados o quadro não pode ser um pouco diferente? Será que devemos 

cobrar de nossos vereadores e deputados estaduais que façam apenas políticas de grande 

abrangência? Diversos parceiros do Voto Consciente, bem como a organização em São Paulo, 

realizam tentativas de dividir os projetos em “com mérito” e “sem mérito”. O núcleo de Jundiaí 

(SP), por exemplo, explica: “ ‘Projeto de mérito’ é um projeto que trata de matéria de caráter 

normativo aplicável à conduta e à gestão da sociedade. Por outro lado, leis com finalidade de 

denominações de ruas e logradouros, declaração de utilidade pública, indicação para inclusão de 

eventos ou datas comemorativas ao calendário e concessão de medalhas e prêmios, entre outras 

não são consideradas ‘de mérito’, pois possuem caráter mais restrito e formal”.  

 

O núcleo de Lavras (MG) faz ainda outra classificação. “Denominam-se leis de menor mérito, as 

que dão nome a logradouros, prédios, teatros, escolas e outros espaços públicos, leis que prestam 

homenagens, instituem datas comemorativas, dentre outras. Tais leis “independem” do vereador 

em exercício na Câmara Municipal de Lavras. Elas tendem a ser propostas e aprovadas, não 
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precisam de criatividade, fazem parte do processo repetitivo e administrativo de se manter a 

cidade, manter a moral elevada de seus cidadãos e incentivá-los. (...) Denominam-se leis de 

grande mérito, aquelas que buscam regulamentar/resolver problemas comum a maior parte dos 

cidadãos. Por exemplo, leis que regulamentam coleta seletiva de lixo quando ela não existe, leis 

que regulamentam o destino de materiais contaminadores, lei que diminui a desigualdade, lei que 

diminui a exclusão social. Em um contexto mais genérico, trata-se de leis que procuram mitigar 

ou anular: a) prejuízos causados pela exploração econômica não regulamentada, geradoras de 

prejuízos no presente ou futuro de Lavras; b) desequilíbrios e conflitos de interesse entre o 

coletivo (maioria) e o individual (minoria); c) atividades que geram impactos negativos  para o 

IDH da cidade; dentre outros. São leis que na sua essência procuram ter uma dose de criatividade 

ou são cópias de leis de mérito aprovadas em outros lugares. Denominam-se leis de mérito 

médio, as leis que não se encaixam no grupo de leis de menor mérito nem de leis de mérito”.  

 

Há aqui um enorme desafio, o de definir critérios para estabelecer a qualidade de leis, que não 

será resolvido em um texto específico. A sugestão que fica é: talvez o Voto Consciente e suas 

cidades parceiras devam apenas indicar seus critérios para estabelecer a qualidade da legislação e 

avaliar os projetos e leis de acordo com esses critérios – sem, no entanto, incluí-los como parte 

da sugestão de vereadores/deputados a serem indicados para a reeleição.  

 

(IV) Conclusões  

 

Com base nos critérios apresentados neste texto, entendemos que o debate acerca da avaliação de 

um parlamentar deve partir da seguinte proposta:  

 

1) Presença física dos parlamentares nas comissões e/ou plenário 

Deverão ser considerados critérios exclusivamente quantitativos e com base em documentos 

oficiais
12

. Poderá ser necessário fazer ressalvas acerca de reuniões de comissões sem quorum, 

por exemplo, que acabam não acontecendo. Isto é relevante a ponto de ser incluído como 

critério, acreditamos, para avaliar o trabalho dos parlamentares.  

                                                 
12

 Sônia Barboza observa, com muita pertinência, que há a possibilidade de atas de presença em plenário serem 

forjadas, como se viu recentemente na Câmara Municipal de São Paulo. A presença do voluntário pode ser 

imprescindível em casos desse tipo. Talvez o ideal seja mesclar os dois critérios.  
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2) Legislação proposta e/ou aprovada pelos parlamentares/Conteúdo da legislação 

Não se deve julgar um parlamentar pela qualidade de sua legislação, à exceção de projetos de lei 

que não têm alcance algum, como homenagens, por exemplo. De resto, qualquer avaliação sobre 

a pertinência da legislação pode carregar subjetividade. Por isto, será que não cabe ao MVC 

simplesmente informar, de maneira clara e organizada, quais projetos foram apresentados por 

cada parlamentar, quais foram aprovados etc.? O eleitor se munirá desta informação e orientará 

seu voto de acordo.  

 

3) Fiscalização do Executivo 

Requerimentos de informação feitos pelos parlamentares ao Executivo deverão ser 

disponibilizados pelo MVC para que os cidadãos se informem. Podem também ser levados em 

conta em um ranking dos melhores parlamentares. A participação em CPIs é algo mais delicado 

e que talvez deva ficar de fora da avaliação do MVC, pois um parlamentar só participa de uma 

CPI caso o partido o indique. Quem não participa da CPI não necessariamente o faz por falta de 

interesse, mas, freqüentemente, por falta de poder. A despeito de tal questão, assinar pedidos de 

CPI’s classificadas como de impacto fiscalizador pode representar algo relevante. 

 

4) Outros critérios possíveis 

* Vale destacar a questão de critérios puramente subjetivos, como uma “Análise sobre conduta 

ética e responsável dos parlamentares” ou um “Consenso do grupo de avaliadores do MVC”. 

Qualquer critério de avaliação que não esteja sustentado por informações concretas, 

quantitativas, a respeito do comportamento dos parlamentares estará especialmente sujeito a 

críticas e desconfiança do público. O uso de critérios assim deve ser desencorajado, sob pena de 

prejudicar o restante do trabalho.  

 

* Critérios a respeito do custo parlamentar, como “Custo total dos vereadores/produtividade 

legislativa” e “Salários dos vereadores e assessores” devem ser incluídos durante o trabalho 

normal de acompanhamento do Legislativo, pois se trata de algo que diz respeito ao parlamento 

como um todo.  
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* A “avaliação do site” do parlamentar pode ser informada pelo MVC, mas não deve ser um 

critério a partir do qual se avalia o trabalho do vereador ou deputado. É bastante possível que um 

parlamentar tenha um site medíocre, mas seja um bom representante.  

 

* A “coerência legislativa” de um parlamentar, entendida como em que medida o parlamentar se 

atém, durante o trabalho legislativo, aos temas que priorizou durante a campanha, também não 

deve ser levado em conta como critério. É bem possível – e até defensável – que um parlamentar 

se interesse pelo tema Y durante seu trabalho no Legislativo em vez dos temas X e Z que 

abordou durante a campanha.  

 

* Itens como “evolução patrimonial condizente com cargo” e “ficha limpa” são interessantes, 

mas muito difíceis de serem medidos pela organização. Informações desse tipo são muito 

delicadas e incertas. O fato de um parlamentar ostentar riqueza é indício de que ele foi corrupto 

durante o exercício do cargo ou de que ele já era rico antes de assumir a função?  

 

* O item “Resposta a questionário do MVC” pode ser informado aos cidadãos, mas não deve ser 

utilizado como critério para medir o trabalho de um parlamentar. É possível que um parlamentar 

seja um bom representante, mas tenha diferenças importantes com o MVC e não queira 

responder ao questionário da organização. Estas diferenças devem ser respeitadas.  

 

* O critério de “fidelidade partidária”, como já foi dito no texto, está bastante minimizado 

atualmente, devido a mudanças na legislação. Não cabe ao MVC interpretar se um parlamentar 

mudou de partido por bons ou “maus” motivos. Cabe ao MVC informar as mudanças de partidos 

aos cidadãos e deixá-los julgar, apesar de que parece compreensível que esse debate seja 

aprofundado.  
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