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Silva 

Assist. Legislativo 

Eridan S. A. de Carvalho 
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Joana Darc L. da Cruz 

Adriana P. Lopes 

Odiel T. Lopes 
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Faustino M. Martins 

Jacirema de Jesus da S. 

de Souza  

Apoio 

Jose Anderson Maia 

João Elias 
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1º Secretário 

Ver. Silvandro de Jesus B. Neves 

 

2º Secretário 

Ver. Aloysio de Jesus Bastos 
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Vice-presidente 

Antonio do Sergio do N. Batista 

 

Horário de Atendimento ao Publico: 07:00 às 13:00 



 COMPETE AO PRESIDENTE DA CÂMARA:  

- Representar a Câmara Municipal em Juízo; 

- Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e 

administrativos da Câmara; 

- Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 

- Promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como as 

leis que receberem sanção tácita ou aquelas cujo veto tenha sido 

rejeitado pelo Plenário e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito 

Municipal; 

- Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as Resoluções, os 

Decretos Legislativos e as Leis por ele promulgadas; 

- Apresentar ao Plenário, até o final de cada quadrimestre, constando 

os mesmos documentos a serem enviados ao tribunal de Contas, para 

que os Vereadores possam acompanhar os atos da Câmara 

Municipal; 

- Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara; 

- Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos 

casos previstos em Lei; 

- Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões 

requeridas para a defesa de direito e esclarecimento de situações; 

- Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e 

com membros da sociedade; 

- Administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os 

atos pertinentes a essa área de gestão; 

- Representar a Câmara junto ao Prefeito, às Autoridades Federais, 

Estaduais e Distritais e perante as entidades privadas em geral; 

- Credenciar agente de imprensa, rádio e televisão para o 

acompanhamento dos trabalhos legislativos; 

- Fazer expedir convites para as Sessões Solenes da Câmara 

Municipal às pessoas que, por qualquer título, mereçam a honraria; 

- Conceder audiências ao público, a seu critério, em dias e horas 

prefixados; 

- Requisitar força, quando necessária a preservação da regularidade 

de funcionamento da Câmara; 

- Empossar os vereadores retardatários e suplentes e declarar 

empossados o Prefeito e o Vice-Prefeito, após a investidura dos 

membros nos respectivos cargos perante o Plenário; 

- Declarar extintos os mandatos do Prefeito, de Vereador e de 

Suplentes, nos casos previstos em Lei ou em decorrência de decisão 

judicial ou em face de deliberação do Plenário, expedindo-se 

Decreto Legislativo de perda de mandato; 



- Convocar suplentes de Vereador, quando for o caso;  

- Declarar destituído membro da Mesa ou de Comissões 

Permanentes, nos casos previstos neste Regimento; 

 

 DA COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE: 

-Cabe ao VICE-PRESIDENTE em substituir o presidente nas suas 

faltas, ausências, impedimentos ou licenças; 

-Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os 

Decretos Legislativos sempre que o Presidente, ainda que ache em 

exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido; 

-Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o 

Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, 

tenham deixado de fazê-lo, no ultimo dia do prazo, sob pena de 

perda do mandato de membro da mesa. 

 

 COMPETE AO 1º SECRETÁRIO: 

 

- Organizar o expediente e a ordem do dia; 

- Fazer as chamadas dos Vereadores ao abrir-se a sessão e nas 

ocasiões pelo Presidente, anotando os comparecimentos e as 

ausências; 

- Ler a ata, as proposições e demais papéis que devam ser de 

conhecimento da casa; 

- Fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos; 

- Redigir as atas, resumindo os trabalhos da sessão e assinando-as 

juntamente com o Presidente; 

- Gerir a correspondência da Casa, providenciando a exposição de 

ofícios em geral e de comunicados individuais aos Vereadores; 

- Substituir os demais membros da Mesa, quando necessário. 

 

 COMPETE AO 2º SECRETÁRIO: 

 

-Substituir o 1º Secretário, em suas faltas, ausências, impedimentos e 

licenças, bem como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições, 

quando da realização das sessões plenárias. 

- Designar os membros das Comissões Especiais e os seus 

substitutos e preencher vagas nas Comissões Permanentes; 

- Convocar verbalmente os membros da Mesa, para as reuniões 

previstas no artigo 30 deste Regimento; 



- Dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em 

conformidades com as normas legais e deste Regimento, praticando 

todos os atos que, explícita ou implicitamente, não caibam ao 

Plenário, à mesa em conjunto, às Comissões ou qualquer integrante 

de tais órgãos individualmente considerados, e em especial 

exercendo as seguintes atribuições; 

- Proceder a verificação do quorum, de ofício ou a requerimento de 

Vereador; 

 

 DA COMPETÊNCIA DO ASSESSOR JURÍDICO:  

-Assessoramento jurídico ao Poder Legislativo 

 

 DA COMPETÊNCIA DO ASSESSOR CONTÁBIL: 

- Assessoramento contábil ao Poder Legislativo. 

 

 DA COMPETÊNCIA DO CONTROLADOR INTERNO:  

- Cabe ao CONTROLE INTERNO a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicações de subvenções e renúncia 

de receitas. 

 DA COMPETÊNCIA DA CHEFIA DE GABINETE:  

- Cabe ao CHEFE DE GABINETE prestar assistência nas 

atividades do Presidente. 

 

 DA COMPETÊNCIA DA TESOURARIA: 

-Cabe ao TESOUREIRO o controle das atividades financeiras da 

Câmara. 

 

 DA COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO 

LEGISLATIVO: 

- Cabe ao SECRETÁRIO LEGISLATIVO executar todas as 

tarefas de gestão da secretaria legislativa. 


