
          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 

 

 

UM DIAGNÓSTICO DE ATUAÇÃO DOS VEREADORES ELEITOS EM 2016 NO 

MUNICÍPIO DE MURITIBA 

 

Luan dos Santos Simões
*
 

Elizabete Rodrigues da Silva
**

 

 

A administração pública é identificada como um sistema de governo e conjunto de pessoas, 

normas, processos e instituições que faz uso do poder com o objetivo de atender aos interesses 

coletivos e de avaliar os gestores e servidores públicos no exercício de suas funções. É neste 

contexto que o poder legislativo municipal, através da atuação dos vereadores, assume o papel 

de legislar, fiscalizar, julgar e administrar. Assim, a (in)eficiência e a (in)eficácia dos 

mandatos dos vereadores impactam diretamente na operacionalização da gestão municipal e 

com reflexos imediatos para a população local. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), no sufrágio realizado no ano 2016, concorreram ao cargo de vereador 461.321 

candidatos para o mandato de 2017 a 2020, nos 5.570 municípios brasileiros. Destes 57.592 

conseguiram êxito nas eleições, sendo que 11 estão no município de Muritiba. Para que exista 

eficiência na prática do mandato dos representantes legislativos é relevante que os vereadores 

eleitos detenham o máximo de conhecimento referente à Legislação, em especial ao que tange 

o poder legislativo, no sentido de nortear as suas ações. No entanto, é notório que nem sempre 

as ações dos parlamentares estão em consonância com as leis, mas, a partir de outras vertentes 

de atuação alicerçadas pela cultura como, por exemplo, a “assistencialista” e de “captação”. A 

partir desses pressupostos, este estudo tem como objetivo geral elaborar um diagnóstico do 

exercício do mandato dos vereadores eleitos em 2016, no município de Muritiba, à luz da 

Legislação Federal e Municipal.  Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo é de 

abordagem qualitativa e recorre à pesquisa exploratória, com delineamento na pesquisa 

documental, tratando-se de um estudo de caso. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, 

será empregado o recurso da entrevista semiestruturada e a ficha de registro de informações. 

O universo populacional do estudo é formado por onze vereadores eleitos no pleito de 2016 

no município supracitado. Os resultados esperados baseiam-se na busca de conhecimentos 

sobre gestão pública, ao construir um diagnóstico sobre a atuação dos vereadores no 

município de Muritiba, com base na legislação atual, no sentido de gerar uma reflexão sobre 

as práticas políticas exercidas até então e sobre a efetividade da função do vereador. Estudos 

dessa natureza poderão despertar para uma percepção da realidade política e seus efeitos 

frente a inobservância do que preconiza as normas legais.  
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