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nrSOruçÃo N'052/08, de 13 de maio de 2008.

Aprovedo eE aeasão Consolida e recompõe o número de
vereadores pora ocuparem a Câmara
Municipal de Barreiras - BA e

e stabele c e ouÍras pr ovidê nc ias.

A Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras - BA, com

fundamento no artigo 29, inciso IV, alínea "a", da Constituição da República Federativa

do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Barreiras - BA, no artigo 36, § 3o, na

Constituição do Estado da Búia, no artigo 60, inciso III, alínea "e", no Regimento do

Poder Legislativo e na forma prevista no artigo 22, § 6o da Resoluçáo 22.717, de

28102/08, do Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere:

RESOLVE

Art. l. Ficam estabelecidos 17 (dezessete) cargos de Vereadores, para

compor a Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras - BA, sendo eleitos através das

eleições realizadas pelo sistema proporcional em todo o território Municipal.

Art. 2o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,

ficando revogadas as demais disposições em contriiLrio.

Câmara de Vereadores de Barreiras - Búia" l3 de maio de 2008.
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JUSTIFICÀTTVA A RESOLUÇÃO N" 052, DE T3 DE MAIO DE 2008.

A Constituição da República Federativa do Brasil, afirma no artigo

29, que os municípios serão regidos por Lei Orgânica votada em dois tumos,

obedecidos os princípios estabelecidos em seus incisos, onde enumera o número de

vereadores admissível para cada município, combinando-o com a populaçiio.

Acrescenta-se no inciso IV, alínca "a", do mesmo artigo, que o

número de vereadores, deve ser proporcional à população do Município, observados os

limites estabelecidos na própria Constituição Federal, sendo o mínimo de nove e

máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes.

Desta formq observados os parâmetros mínimos e máximos

estabelecidos na própria Constituição Federal, possui o legislador municipal ampla

liberdade paru fixar os números de vereadores, dede que observados os limites

impostos.

Sendo assim, fazendo uma interpretação do artigo 29, inciso IV,

alínea "a" da Constituição Federal, a competência para a fixação do número de

vereadores é do município, devendo ser estabelecido por meio de Lei Orgânica,

obedecido seu rito legislativo, sendo observado ainda que, o número de vercadorts deve

ser proporcional à população do município com observaçilo aos limites estabelecidos

pela Constituição Federativa do Brasil.

A Constituição Federal ao mencionar que a fixação do número de

vereadores deve ser estabelecida por meio de Lei Orgânica e obedecido seu rito

legislativo, devemos também mencionar sobre a Constituição do Estado da Bahia, que

versa em seu artigo 60, inciso III, alinea "e", que a Lei Orgânic4 a ser elaborada e

promulgada pela Câmara Municipal, deverá obsenar a fixação do número de
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Vereadores, observados os critérios estabelecidos no artigo 29, inciso IV, da

Constituição Federal.

Seguindo o mesmo fundamento, a Lei Orgânica do Municipal de

Barreiras - BA, em seu artigo 36, § 3o, dispõe que o número de vereadores será fixado

pela Justiça Eleitoral, tendo em vista a população do Municipio, baseada na informação

do IBGE, observado os limites estabelecidos no artigo 29, inciso IV, da Constituição

Federal e o inciso III, do artigo 60, da Constituição Estadual.

Assim, conforme estatísticas realizadas no IBGE em 2007, a

população do Município de Barreiras - BA chega a l29.5Al (cento e vinte e nove mil e

quinhentos e um habitantes), censo realizado em abril a julho de 2007, informações

prestadas pelo IBGE.

Podendo, desta forma, haver um aumento dos números de

vereadores, visto que a população de Barreiras chega a 129.501 (cento e vinte e nove

mil e quinhentos eum) habitantes, podendo haver 17 (dczessete) vereadores na sua Casa

Legislativa, conforme dispõe a Constituição Federal, Constituição do Estado da Bahia e

Lei orgrânica Municipal.

A Resolução 22.717, de 28102/08, baixada pelo proprio Tribunal

Superior Eleitoral, definiu a recomposição das Câmaras de Vereadores, sendo que em

seu artigo 22, § 6", menciona que nos municípios criados até 3l de dezembm de 2007,

os cargos de vereador corresponderão, na ausência de fixação pela Câmara Municipal,

ao número mínimo fixado na Constituição Federal para a respectiva faixa populacional.

Por todo o exposto mencionado, se a Constituição Federal dispõe

que sejam observados os limites, o número de vcreadores deve ser proporcional à

população do Município, bem como, a Constituição do Estado da Bahia, que versa
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sobre a Lei Orgânica, a ser elúorada e promulgada pela Câmara Municipal,

obsewará o número de 17 (dezessete) vereadores, nos Municípios com mais 100.000

(cem mil) e até 200.000 (duzentos mil) hóitantes e por fir4 a Resolução

mencionad4 alude que pode ser fixado pela Câmara Municipal, o número de

vereadores.

Desta form4 entendemos que o número de Vereadores é fixad.o pela

Câmara Mrmicipal, sendo que atÍavés dessa Resolução, poderá haver a

recomposição para 17 (dezessete) vagas íx,s cÍlÍgos de vereadores do Município de

Barreiras.

Quanto à compet&rcia para fixar o número de vereadores não

femos dúvidas que perteÍrce ao municipio, desde que respeitadas as prerrogativas

constitucionais e demais que possam servir como regulamentação.

Câmara de Vereadores de Bjrreiras - Búi4 13 de maio de 2008./)
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Presid«rte
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