
2022: Ano de Eleição
No mês de outubro de 2022 a população brasileira vai às urnas 
para eleger:

i Presidente da República                      
i Governadores                          
i Senadores
i Deputados federais      
i Deputados estaduais                    

Segundo a Constituição Brasileira, o voto é obrigatório para 
maiores de 18 anos. Já os jovens entre 16 e 18 anos, os idosos 
com mais de 70 anos e os analfabetos podem escolher se querem 
votar ou não. 

O voto e as eleições livres e diretas são fundamentais para a 
democracia. Afinal, por meio do voto se garante a participação 
popular na escolha dos nossos representantes políticos. 

Primeiro turno das eleições: 

02 de outubro
Segundo turno para presidente 

e governadores (se houver):  
30 de outubro

Eleições para Deputados e Senadores
Em 2022, além de votar para presidente e governador, os 
paraenses elegerão:

• 01 senador
• 17 de deputados federais
• 41 deputados estaduais

Quando chega o momento de votar, bate uma dúvida sobre a real 
função dos senadores, deputados federais e deputados estaduais. 
Então vamos entender melhor!



Congresso Nacional
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal formam o Congresso 
Nacional. Eles atuam numa espécie de parceria para a aprovação 
das propostas legislativas. Se um projeto é apresentado pela 
Câmara, ele deve ser revisado pelo Senado antes de ser aprovado. 
E se for uma proposta do Senado, deve ser revisada pela Câmara.

Câmara dos Deputados
Na Câmara dos Deputados trabalham 513 deputados federais, 
sendo que destes, 17 são eleitos para representar o estado do 
Pará. O mandato dos deputados é de quatro anos.

O deputado federal tem entre as suas responsabilidades:

• propor novas leis ou mudanças nas leis existentes.
• em conjunto com os senadores, discutir e votar o 

Orçamento da União.
• verificar a aplicação adequada dos recursos públicos.

Senado Federal
O Senado Federal é formado por 3 senadores de cada estado, 
totalizando 81. Os senadores têm mandato de 8 anos e a eleição 
deles acontece de forma parcial: um senador em uma eleição, 
dois senadores na eleição seguinte. Assim, em 2022, os paraenses 
escolherão 1 senador e, em 2026, mais 2 senadores do seu estado.

O senador também tem entre as suas responsabilidades:

• propor novas leis ou alterações em leis já existentes.
• em conjunto com os deputados, discutir e votar o 

Orçamento da União.
• aprovar as escolhas do Presidente para cargos 

importantes, como o da Procuradoria-Geral da República.

Assembleias Legislativas Estaduais
O deputado estadual tem funções similares às do deputado 
federal, só que dentro da Assembleia Legislativa de seu estado. 
A Assembleia Legislativa do Pará conta com 41 deputados 
estaduais que têm entre as suas responsabilidades:

• propor novas leis estaduais ou mudanças nas leis existentes.
• acompanhar as ações do governo do Estado, fiscalizando e 

controlando o orçamento.
• propor a destinação de recursos do orçamento estadual 

para os municípios.
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