
1) Quantos vereadores atuam na Câmara Municipal de Buriti dos Lopes? 

 

11 vereadores 

 

2) Qual é a função da Câmara Municipal? 

 A Câmara Municipal exerce, principalmente, funções legislativas e fiscalizadoras, 

participando da elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do 

município e exercendo o controle da Administração local, principalmente quanto aos 

atos e as contas do Poder Executivo do Município. 

 

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 funções 

legislar, 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) Todos os vereadores ganham o mesmo salário? 

 

 Não, apenas o presidente da Casa recebe um subsídio diferente. 

 

5) Existe verba de gabinete no Legislativo de Buriti dos Lopes ? 

 

Não. Os vereadores não recebem verba de gabinete, nem verba de combustível, nem 13º 

salário ou qualquer outro rendimento que não seja o subsídio (salário). 

 

6) Quantos anos dura um mandato de vereador? 

 

Quatro anos. 

 

7) O que é uma legislatura?  

 

É o nome dado ao período de duração do mandato do vereador, ou seja, de quatro anos. 

 

8) Quais as principais leis que o poder Legislativo deve obedecer? 

 

Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e Regimento 

Interno. 

 



9) O que é a Lei Orgânica Municipal? 

 

É o conjunto de normas que regem o município. É a lei mais importante da cidade. Por 

isso, cada município tem autonomia para criar a sua própria Lei Orgânica. Fala das 

atribuições do prefeito e dos vereadores. Trata também das políticas agrícolas, de 

transportes, da educação, da saúde, do meio ambiente, entre outras. 

 

10) Qual o nome dado ao conjunto de normas que determinam o funcionamento 

interno da Câmara Municipal? 

 

Regimento Interno. 

 

11) Quais cargos que integram a Mesa Diretora da Câmara Municipal?  

 

Presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário. 

 

12) Quais os dois principais tipos de comissões? 

 

Comissões Permanentes e Temporárias. 

 

13) De forma resumida, o que fazem as comissões de vereadores no Legislativo? 

 

São órgãos técnicos e políticos, constituídos por vereadores e destinados a realizar 

estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações e representar o poder 

Legislativo. 

 

14) Quais os tipos de sessões que a Câmara Municipal realiza? 

 

1) Sessão Solene de Instalação; 2) Sessões Ordinárias; 3) Sessões Extraordinárias; 4) 

Sessões Solenes; 5) Sessões Especiais; 6) Sessões Descentralizadas; 

 

15) Em quais dias e horário as Sessões Ordinárias ocorrem? 

 

Os vereadores realizam uma sessão ordinária por semana: nas terças-feiras, às 

19h30min. 

16) Quais as partes de uma sessão ordinária? 

 

1) Leitura da Ata; 2) Matérias dos Expediente; 3) Comunicação de líderes; 4) Grande 

Expediente; 5) Explicações Pessoais. 

 



17) Para que um projeto de lei seja apresentado por iniciativa popular, o que é 

preciso? 

É necessário que seja subscrito (assinado) por, no mínimo, 5% dos eleitores do 

município. 

 

18) Qual é o horário do expediente da Câmara Municipal de Buriti dos Lopes e 

como posso entrar em contato ou buscar atendimento no Legislativo? 

 

O funcionamento geral da Casa, com atendimento à comunidade, é de segunda-feira a 

sexta-feira, das 7h30min às 12h30min. O Legislativo fica na Av. Luís Gualberto de 

Sousa, 320, Centro, Buriti dos Lopes-PI – CEP 64.230-000 - Fone: (86) 3363-1212| E-

mail: câmara buriticamara@gmail.com. 
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