
A CâmArA muniCipAl de CuiAbá

Conhecendo o Legislativo

 SeSSão LegiSLativa

a Sessão Legislativa é o 
período anual que com-
preende o funcionamen-
to da Casa de Leis, den-
tro do calendário civil, 
englobando os meses de 
janeiro a dezembro.

A Câmara Municipal de Cuiabá é o Órgão 
Legislativo do município, composto por 25 
vereadores, eleitos de acordo com a legis-
lação vigente, que estabelece a legislatura 
como o exercício do mandato do vereador, 
atualmente, compreendido em 4 (quatro) 

anos. De modo geral, cabe à Câmara Mu-
nicipal legislar, elaborando leis sobre as 
matérias de competência do município; 
fiscalizar o trabalho do Executivo; além de 
organizar e dirigir os trabalhos internos do 
Parlamento.

entendendo o pArlAmento

 SeSSão ordinária 

É a sessão parlamentar 
que acontece ás terças 
e quintas-feiras de cada 
semana, como estabe-
lecido no regimento 
interno da Câmara. atu-
almente, as sessões or-
dinárias acontecem no 
período diurno. SeSSão 

extraordinária 

É a sessão parlamentar 
convocada pelo Presi-
dente da Câmara Muni-
cipal em caso de tramita-
ção de assunto urgente a 
deliberar.

SeSSão SoLene 

São as sessões realiza-
das com cunho festivo ou 
para realização de home-
nagens.

PLenário 

É o órgão soberano que aprecia qualquer ato legis-
lativo. É ele que discute e vota Projetos de Lei, de 
resolução, de decreto Legislativo, requerimento e 
Moção, além de apresentar sugestões ao executivo 
com a finalidade de resolver problemas da cidade. 
Compete ao Plenário também, a fiscalização e apro-
vação das contas da Prefeitura.



proposição legislAtivA 

É toda matéria sujeita à deliberação da Câmara Municipal. São elas:

Projeto de Lei Ordinária 

o projeto de lei ordinária é 
voltado à regulação das maté-
rias de competência do Poder 
Legislativo, com a sanção do 
Prefeito de Cuiabá. esse tipo 
de proposta, assim como do 
projeto de lei complementar, 
pode ser realizado por qual-
quer vereador ou Comissão 
do parlamento. este projeto 
de lei é aprovado pela maioria 
simples dos presentes à vota-
ção.

Projeto de Lei Complementar 

o Projeto de Lei Comple-
mentar é um tipo de proposta 
que regulamenta ou comple-
menta dispositivos constitu-
cionais já estabelecidos e sua 
aprovação depende da vota-
ção favorável da maioria dos 
membros da Casa de Leis. ele 
pode ser de iniciativa de vere-
adores, Mesa diretora, Comis-
sões Permanentes, Prefeito e 
qualquer outro cidadão.

Projeto de Decreto Legislativo
 
o Projeto de decreto Le-

gislativo aprecia matérias 
como fixação de salários 
para o Prefeito e os seus se-
cretários, avaliação das con-
tas, além de crimes de res-
ponsabilidade do Município. 
o quórum para aprovação 
destes decretos é o de maio-
ria simples. 

Projeto de Resolução 

São as matérias de compe-
tência exclusiva da Câmara 
Municipal de Cuiabá, que não 
necessitam da sanção do Pre-
feito, elas são objeto de pro-
jeto de resolução e de projeto 
de decreto legislativo. Fazem 
parte de temas de Projeto de 
resolução as matérias que ver-
sam sobre o regimento interno 
do Legislativo ou aquelas que 
criam, transformam e extingue 
cargos, fixa remuneração, en-
tre outros.

Substitutivo 
 
São Projetos de Lei, de re-

solução ou de decreto Le-
gislativo que substitui outro, 
já formalizado, sobre o mes-
mo assunto.

Veto
  
É a oposição formal e com 

justificativa do Prefeito, a pro-
jetos de Lei aprovados pelos 
vereadores, quando considera 
inconstitucional, ilegal ou fora 
do interesse público.

Parecer 

É o pronunciamento, por es-
crito, de uma comissão perma-
nente sobre propositura que 
lhe foi confiada.

Indicações

as indicações são instrumen-
tos do vereador para que sugi-
ra ao executivo, a execução de 
serviços que visam à resolução 
de problemas ou de necessida-
de da população, como a falta 
de iluminação pública, limpeza 
de terrenos baldios, serviços de 
asfaltamento, entre outros.

Requerimento

É o pedido verbal ou escrito, 
apresentado pelo vereador ou 
pela Mesa diretora, que co-
bra informações sobre ações 
praticadas ou não pelo Poder 
executivo.

Moção

a Moção é uma espécie de 
manifestação, que precisa 
ser aprovada em Plenário 
e, é utilizada pelos verea-
dores para repudiar, elogiar 
ou protestar diante de situ-
ações que afetam a cidade 
e seus munícipes. a Moção 
pode extrapolar o nível mu-
nicipal e se caracteriza por 
moção de repúdio, Protes-
to, aplausos, Congratula-
ções, apoio e Pesar.

Emenda 

É a proposição acessória, 
que busca modificar o texto 
original de uma proposta de 
lei, suprimindo, alterando 
ou acrescentando dispositi-
vos. 



entendendo A trAmitAção 
de projetos no pArlAmento 

Por ser mais complexo, apresentando maior número de fases, segue a explicação da 
tramitação de um Projeto de Lei.

1. Os vereadores apresentam suas propostas de Pro-
jetos de Lei em Plenário e o encaminham para análise. 
A Secretaria de Apoio Legislativo verifica se há proje-
tos similares em tramitação na Câmara.

2. Se Sim, o projeto é rejeitado, mas apensado ao 
projeto já existente mais antigo.

3. Se Não, todos os projetos seguem obrigatoriamen-

te para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR), onde passam pela elaboração de um Parecer 
quanto a Constitucionalidade e Gramaticidade da ma-
téria, com prazo de 15 dias para elaboração de Parecer.

4. Do CCJR, a proposição é encaminhada para análi-
se Política – avaliação do atendimento ao bem da co-
letividade, nas Comissões Permanentes que tratam do 
tema em questão. 

nA CâmArA de CuiAbá As Comissões se ConfigurAm em: 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária; 
Comissão de Transporte e Urbanismo; 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Turismo e Desporto; 
Comissão de Saúde Previdenciária e Assistência Social; 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; 

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Amparo à Criança, 
ao Adolescente, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência; 

Comissão de Regularização Fundiária, Agropecuária, Segurança Pública e Comunitária; 
Comissão de Trabalho, Administração, Indústria, Comércio, Serviços e Obras Públicas; 

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar; 
Comissão de Meio Ambiente, Cultura e Patrimônio Histórico.

As comissões têm prazo regimental de 15 dias para emitir seus pareceres. Se o prazo for esgotado, 
o projeto vai à Plenário e os Pareceres devem ser dados oralmente antes da votação.

5. Se o projeto Não for aprovado, ele é arquivado.

6. Com parecer favorável ao projeto, este passa por duas 
discussões e votações.

7. Se for aprovado, o Projeto de Lei segue para Redação 
Final e cabe à Mesa Diretora, no prazo de 10 dias, enviá-lo 
para o Executivo para sanção, promulgação e publicação.

8. Com prazo de 15 dias úteis para análise, se o Prefeito 
considerar o projeto inconstitucional ou contrário ao in-
teresse público poderá vetá-lo (Total ou Parcialmente) e, 
assim, dentro de 48 horas deverá comunicar ao presiden-

te da Casa de Leis o motivo do veto.

9. O veto será apreciado, dentro de 15 dias, a contar do 
recebimento na Casa, podendo ser rejeitado pela maioria 
absoluta dos vereadores, em votação oral, por chamada 
nominal. 

10. Se o veto não for mantido, segue para promulgação 
do Prefeito.

11. Se a Lei não for promulgada no prazo de 48 horas pelo 
Prefeito, cabe ao presidente da Câmara sua promulga-
ção.

No caso de Resoluções e Decretos Legislativos, eles são promulgados pelo Presidente da Câmara no 
prazo de 48 horas após sua aprovação.
Os outros tipos de projeto como Proposta de Emenda ou Projeto de Lei Complementar, por exemplo, 
também devem passar pelo Prefeito, para serem sancionados e tornarem-se Lei. 


