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Perguntas e Respostas 

 

1. Quantos vereadores atuam na Câmara Municipal de Parnaíba?  

• 17 vereadores 

 

2. Qual a função da Câmara Municipal?  

• A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização 

externa, financeira e orçamentária de controle, e de assessoramento 

dos atos do executivo e pratica atos de administração interna. 

 

3. Quais as principais funções do poder Legislativo municipal, ou seja, dos 

vereadores?  

• O Vereador é membro do poder Legislativo, eleito pelo povo, tendo 

como função deliberar por meio de emendas à Lei Orgânica, leis 

complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções 

sobre todas as matérias de competência do município, ou seja, criar 

leis que tornem a sociedade mais justa e humana; a fiscalização 

financeira e da execução orçamentária, mantendo o controle externo 

do Poder Executivo Municipal, e ainda, o julgamento das contas 

apresentadas pelo prefeito e praticando atos de administração 

interna.  

 

4. Quantos dias por mês ocorrem as sessões e o horário? 

• As sessões ordinárias ocorrem de 1° a 15 de cada mês, com início 

às 19:30 horas   

 

5. Qual a duração do pleito de vereador?  
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• Quatro anos.  

 

6. Qual a função do presidente da Câmara?  

• O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas 

relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e 

diretiva das atividades internas do poder legislativo. 

 

7. Qual a função do regimento interno? A população pode ter acesso a este 

documento? 

• O regimento interno é um documento legal que rege sob as 

normas que determinam o funcionamento interno da Câmara 

Municipal; podendo a população ter acesso a qualquer 

momento que seja solicitado, mediante pedido de entrada no 

protocolo desta casa legislativa. 

 

8.  Quais cargos que integram a Mesa Diretora da Câmara Municipal? 

Presidente;1° e 2°vice-presidente; 1º,2°, 3° e 4°secretário e 1°, 2° 

tesoureiro. 

 

9.  Quais os tipos de comissões que a câmara possui?  

• Comissões Permanentes e Temporárias.  

 

10. Qual a função desempenhada pelas comissões de vereadores no 

Legislativo?  

• As comissões de vereadores são órgãos técnicos e políticos, 

formados por vereadores, uma vez que são destinados a realizar 
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estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações e 

representar o poder Legislativo.  

 

11.  Quais os tipos de sessões que a Câmara Municipal realiza?  

I - Ordinárias;  

II - Extraordinárias;  

III - Secretas: - As sessões da Câmara, excetuadas as Solenes, só poderão 

ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da 

Câmara. 

IV - Solenes. 

 

 


