PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Qual o número de vereadores da Câmara de Passa-Quatro/MG?
R.: A Câmara de Passa-Quatro é composta por 9 (nove) vereadores.
2. Qual o horário de funcionamento da Câmara de Passa-Quatro/MG?
R. O horário de atendimento ao público é das 8h as 17h30min. De segunda a sexta, com
exceção dos feriados.
3. O vereador é eleito por quantos anos?
R. Os vereadores são eleitos por um período de 4 (quatro) anos. A esse período dá-se o
nome de Legislatura. Estamos na Legislatura 2017 - 2020.
4. O presidente da Câmara exerce a presidência por quantos anos?
R. O presidente da Câmara é escolhido pelos vereadores e exerce a presidência durante
2 (dois) anos. Ou seja, na Legislatura 2017 – 2020, teremos 2 (dois) presidentes, uma vez
que a reeleição para o cargo de presidente é proibida.
5. Qual a remuneração de cada vereador?
Atualmente (abril/2017), a remuneração de cada vereador e do presidente é de R$
1.497,36 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).
6. O que é a Lei Orgânica Municipal?
R. É a Constituição do Município. É a maior lei na esfera municipal, mas que deve se
subordinar aos preceitos das Constituições Estadual e Federal.
7. O que é o Orçamento Municipal?
R. É onde são fixadas as despesas e previstas as receitas do Município.
8. O que é sessão legislativa?
R. Sessão legislativa é o período de trabalho da Câmara dentro do ano civil.
9. Quais as funções da Câmara de Vereadores?
R. A Câmara possui funções legislativas (aprovação e elaboração da legislação),
fiscalizadoras (sobre os atos do Poder Executivo) e Administrativas entre outras.

10. Quais os tipos de sessões?
R. São 3 (três) tipos:
- Sessões Ordinárias: são as sessões já previstas para acontecer de acordo com o
Regimento Interno. Em Passa-Quatro as sessões ordinárias ocorrem na 1ª e na 3ª terçasfeiras de cada mês;
- Sessões Extraordinárias: são sessões convocadas pelo prefeito, pelo presidente da
Câmara ou pela maioria dos vereadores em períodos diferentes das sessões ordinárias;
- Sessões Especiais: são sessões para homenagens ou comemorações.

