
Mensagem ao Eleitor
Caros Companheiros,

A experiencia eleitoral se baseia nas comunidades em que vivemos.      
Eu me  encontro diariamente com varias pessoas de vários lugares da 
cidade, e nos damos conta que a nossa maior vontade é de que o nosso 
trabalho, alcance um bem maior para todos. 

Todo impacto que você causa como pessoa, individualmente e por meio 
do seu representante,  é multiplicado pela força dos números. Quando 
você alimenta quem tem fome, educa quem tem sede de saber e 
mantem a segurança publica ativa, parece que o que você fez não é 
muito.

Eu quero ser a pessoa a te representar na câmara, eu serei  você e tantos 
outros fiscalizando e lutando pelos seus direitos. Conjuntamente, 
podemos ter o impacto que buscamos  no nosso bairro, na nossa cidade 
e enfim na nossa sociedade. 

Ser um candidato faz com que  nos afastamos, momentaneamente dos 
nossos afazeres diários, para juntarmos nossos esforços em benefício de 
outrem, e em benefício da sociedade em que vivo.  

“Mais poderoso é o povo que supera e vence as limitações, enfrenta as terríveis condições da 
vida e marcha em frente, para o futuro.” 

Jorge Amado

Moacir Soares  - 65656
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Isso é fazer politica. Mas ser candidato, independente de ser eleito, para mim significa “uma fábrica de fazer amigos”. Nossos 
encontros diários nos proporcionam momentos de alegria e satisfação ao sabermos que estamos trabalhando, que estamos 
contribuindo para que melhoremos ainda mais nossa cidade e assim possamos ampliar nossos sonhos.

Por isso que peço o seu voto, que dia 02 de outubro de 2016, juntos possamos mudar o cenário politico do nosso estados, dando 
oportunidades de mudanças significativas, estou disposto a ser sua voz, vote 65656  para juntos lutarmos pela democracia e pelos 
nossos direitos, pois A Luta É pra Valer!



Qual o papel do vereado no município?
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Conheça as atribuições do Vereador

Ele é o político que deve estar mais próximo dos 
cidadãos, entendendo os problemas da cidade e 
buscando soluções. A cidade é onde as pessoas 
moram, trabalham e se divertem e os vereadores 
devem entender as demandas das diferentes 
classes e comunidades existentes na cidade e 
representá-los politicamente. Os vereadores estão 
mais próximos da população do que a prefeitura, e 
por isso muitas vezes servem como canalizadores 
de denúncias e reclamações para o poder público. 
Apesar da proximidade com os cidadãos, os 
vereadores não têm o poder de executar serviços 
públicos (como mandar consertar buracos em 
ruas e postes de iluminação queimados ou podar 
árvores). Mas então que poderes eles realmente 
tem?

Poder de fazer leis:

Os vereadores criam e votam projetos de lei para 
assegurar direitos aos cidadãos. Como as leis não 
se aplicam sozinhas, é papel da prefeitura fazer 
com que as leis sejam cumpridas. Os vereadores 
podem fazer leis, por exemplo, que tratem dos 
impostos municipais (como mudanças no IPTU), 
benefícios fiscais (como diminuir os impostos 
pagos por construções que sejam ambientalmente 
sustentáveis), ocupação do solo urbano (como 
determinar que em certa área da cidade só se 
possa construir prédios comerciais), proteção do 
patrimônio municipal (como tombar uma escola 
municipal) e a elaboração do orçamento anual da 
cidade.

Poder de fiscalizar:

Um dos poderes mais importantes dos vereadores 
é o de fiscalizar tudo o que a prefeitura faz, 
principalmente na aplicação de recursos para 
melhorar a cidade da forma como está previsto na 
lei orçamentária aprovada.

O vereador não é eleito para representar sua 
própria vontade, mas a do povo. Está ali para 
servir de ponte entre a voz da população e os 
ouvidos do governo, cobrando por ações em prol 
da comunidade.

O Poder Legislativo dos municípios é exercido pela 
Câmara Municipal, composta por Vereadores 
eleitos dentre os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 
anos e no exercício dos direitos políticos.

No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de 
janeiro, os Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional prestarão compromisso e tomarão 
posse. Neste ato, deverão fazer a declaração 
pública de seus bens.

Dentre outras hipóteses, perderá o mandato o 
Vereador que deixar de comparecer, em cada 
sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias, salvo licenças ou missão autorizada 
pela Câmara Municipal.

Cabe à Câmara Municipal, dentre outras, dispor 
sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente:

legislar sobre assuntos de interesse local;
suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber; legislar sobre tributos municipais;
votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura 
de créditos suplementares e especiais;
deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos 
e operações de crédito, bem como sobre a forma e os 
meios de pagamento; autorizar a concessão de 
auxílios e subvenções;
autorizar a concessão de serviços públicos;
autorizar a concessão do direito real de uso de bens 
municipais; autorizar a concessão administrativa de 
uso de bens municipais; autorizar a alienação de bens 
imóveis municipais;
autorizar a aquisição de bens imóveis;
criar, organizar e suprimir distritos e subdistritos;
autorizar a alteração de denominação de vias e 
logradouros públicos;
delimitar o perímetro urbano e o de expansão 
urbana;
criar Comissões Parlamentares de Inquérito;
autorizar a convocação de referendo e plebiscito;
tomar e julgar as contas do Prefeito, da Mesa da 
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 
Município;
elaborar o seu Regimento Interno;
dispor sobre sua organização, funcionamento, 
polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação 
da respectiva remuneração;
fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta, 
acompanhando sua gestão e avaliando seu resultado 
operacional, com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Município, sempre que solicitado;
exercer a fiscalização financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município, auxiliada, 
quando solicitado, pelo Tribunal de Contas do 
Município.


