
A Câmara Municipal, conhecida hoje apenas nas suas

funções de legislar na esfera do Município e de fiscalizar o Poder

Executivo municipal, é uma pálida sombra do antigo Senado da

Câmara. Este, sim, constituiu, no período colonial, um braço

poderoso do Estado, por meio do qual a Coroa portuguesa buscava

administrar as suas vilas, distribuídas pelo Império lusitano.

A Câmara local não tinha autonomia e devia estrita

obediência aos ditames do rei, já que estávamos no Antigo

Regime absolutista. Mas, ancoradas nas Ordenações Filipinas,

as atribuições da Câmara avançavam, e muito, para além das

funções dos três Poderes que seriam implantados pelo libera-

lismo: Legislativo, Executivo e Judiciário. As suas atribuições

eram as mais diversificadas: regulamentar as medidas, pesos

e preços no comércio de gêneros; arrecadar impostos e fintas;

instituir o licenciamento de ofícios mecânicos e cobrar taxas

sobre eles; nomear vários cargos na administração local;

decretar bandos (proclamações públicas com força de lei); e

contratar serviços de consertos de pontes e chafarizes. Além

disso, a Câmara atuava sobre loteamentos e arruamentos;

organizava festejos diversos; julgava conflitos e querelas em

primeira instância, em assuntos do cível e do crime; reprimia
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a criminalidade; fiscalizava a atuação dos juizes; pagava

ordenados a cirurgiões e boticários; controlava o alinhamento

de lotes e fachadas; e até mesmo recolhia os enjeitados (órfãos

abandonados). Enfim, interferia constantemente no dia-a-dia

da população local, aumentando a sensação de que o braço

metropolitano chegava ao interior das capitanias.

Apenas os chamados “homens bons” (proprietários de

terras e escravos) podiam participar das eleições para os cargos

da Câmara, mas não era exigida a alfabetização. Normalmente

eram escolhidos dois juízes ordinários, três vereadores, um

procurador e um juiz de órfãos, eleitos a partir de uma lista que

era colocada em bolas de cera (“pelouros”), retiradas de uma

arca por uma criança de sete anos, em uma coluna simbólica

da vila. Essa coluna era colocada na praça central dos arraiais

erigidos em vilas, onde também se castigavam os escravos

fujões – daí o nome de “pelourinho” para essa coluna. Eleitos

a cada três anos, os camaristas tinham status importante

naquela sociedade aristocrática, pois passavam a atuar, peran-

te as autoridades reinóis, como poderosos agentes negociado-

res em favor dos interesses locais. Além disso, utilizavam o

cargo para “aproveitar-se dos empreendimentos públicos e

burlar a justiça em prol dos apaniguados”.1

Contavam ainda com a nomeação de auxiliares impor-

tantes para assessorá-los: um escrivão, nomeado pelo rei, o

único cargo para o qual era exigida a alfabetização e o domínio

da legislação portuguesa; dois almotacéis, encarregados de

fiscalizar o cumprimento dos serviços públicos; um porteiro,

que ocupava um cargo vitalício; além de juízes de vintena,

designados para atuar em lugares distantes, com funções de

dirimir conflitos e querelas; dos quadrilheiros, bandos de

homens armados, responsáveis pela segurança pública; do

tesoureiro; e do carcereiro. Como se vê, tratava-se de uma

complexa estrutura administrativa, uma pesada máquina buro-

crática, que tinha o fim último, no caso da região mineradora

da Capitania das Minas Gerais, de acertar com o governador

quantas arroubas de ouro seriam arrecadadas por ano naquela

vila, e quantas seriam enviadas a Portugal.

1 Silveira, Marco

Antonio. Governo,

mercado e sobera-

nia na capitania de

Minas Gerais. Ca-

dernos da Escola do

Legislativo. Belo

Horizonte: Assem-

bléia Legislativa, nº

13, p. 113-150, jan./

dez. 2005. p. 123.
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Nesta edição publicamos os atos oficiais de criação das

três primeiras vilas de Minas Gerais e de instalação das

câmaras correspondentes. São elas: a Vila de Nossa Senhora

do Carmo de Albuquerque (atual Mariana), a Vila Rica de

Albuquerque (atual Ouro Preto) e a Vila Real de Nossa

Senhora da Conceição (atual Sabará), todas elas instituídas em

1711. Esses documentos foram publicados pela respeitada

Revista do Arquivo Público Mineiro, em 1897.2

Luiz Fernandes de Assis

Historiador

Escola do Legislativo da ALMG

2 Creação de villas no

periodo colonial. Re-

vista do Archivo Pu-

blico Mineiro. Ouro

Preto: Imprensa

Official de Minas

Geraes, v. 2, nº 1, p.

81-88, jan./mar.1897.
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