
Acesse também www.inhauser.com.br / www.pastoralia.com.br / www.igrejadairmandade.org.br  

 

Rev. Dr. Marcos Roberto Inhauser 
Fone: (0XX19) 2121 5853 escrit. / 99798 6955 cel 

www.inhauser.com.br / marcos@inhauser.com.br  

www.pastoralia.com.br  

 

 

TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

LEGISLAÇÃO FANTASMA 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Não bastasse o episódio dos funcionários fantasmas que denegriu a imagem da Câmara Municipal 
de Campinas e de outras cidades da região metropolitana, eis que me veio à mente perguntar sobre a 
atividade legislativa que os muito bem pagos vereadores têm realizado. 

A pergunta nasce da constatação de que muitos dos legisladores, tanto no nível federal, estadual 
como municipal, podem passar toda uma legislatura sem apresentar sequer um projeto de lei. 
Lembro-me de haver lido certa feita que, a ser verdadeira a afirmação (fato que não chequei), o Ulisses 
Guimarães nunca teve uma lei sua aprovada. 

Mas o que me preocupa nesta história não é a quantidade de leis aprovadas, mesmo porque, acho 
que delas estamos mais que repletos. Há lei para tudo, muitas delas até conflitantes entre si. 

O meu problema é com as leis que são promulgadas e ficam no esquecimento, perambulando pelos 
arquivos da Câmara como fantasmas. Nasceram, não morreram, não têm vida, ninguém as reconhece, 
ficam esquecidas, mas existem. 

Elas ficam lá, nos escaninhos de uma sala, guardadas. São lembradas na hora de fazer campanha, 
como troféu a ser exibido aos eleitores, mostrando que o edil ou parlamentar teve atuação legislativa. 

Suspeito que deve haver um caminhão de leis assim, sejam elas federais, estaduais ou municipais. E 
para que servem? E quanto custaram? E como fica o poder fiscalizatório que devem ter os 
parlamentares ou edis, exigindo do executivo a obediência? Ou é a perpetuação da “lei que pega e da 
que não pega”? 

No âmbito a Câmara Municipal de Campinas, quantas leis são fantasmas? Quantas foram 
promulgadas, nunca foram observadas, estão no purgatório de uma existência a ser redimida? 
Gostaria de ter tempo para fazer uma pesquisa. Acho que os leitores podem me ajudar a nomeá-las. 
Lembro-me da lei que obriga os bancos a atender os clientes em não mais de 15 minutos (ou 10?) e eu, 
toda vez que vou ao banco fico 40 na fila e nunca soube que algum fosse multado. 

E a tal da lei que impede distribuição de propaganda nas ruas? E venda nos semáforos? E calçadas 
rebaixadas? E pintura de faixa amarela feita pelos proprietários, sem a devida autorização das 
autoridades? E a reserva de estacionamento com cones? E o estacionamento sobre as calçadas? 

A lista pode ser grande e é. Quero desenterrar estes fantasmas legislativos e constatar se há uma 
farsa na atividade legislativa tanto quanto há na contratação de parentes e funcionários fantasmas. 
Pagamos salários para fingirem que legislam? 
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