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 A primeira-dama do Legislativo 
Cuiabano, Adélia Galvão foi homenageada 
na noite desta segunda-feira (11) na 
Assembleia Legislativa durante sessão 
solene em homenagem ao Dia das 
Mulheres. Ela recebeu, das mãos do 
deputado estadual Paulo Araújo (PP), uma 
moções de congratulação. 

Vereadores acompanham 
homenagem às mulheres 
na Assembleia Legislativa

AGORA É LEI
Concessionárias não podem cobrar 
taxa de estacionamento dos usuários

 O estacionamento nas empresas concessionárias de 
Cuiabá não pode ser cobrado. A medida é reflexo de uma lei 
de autoria do vereador Luis Cláudio (PP), promulgada pela 
Câmara Municipal em agosto do ano passado. Ela evita, 
principalmente, a cobrança feita pelas empresas de serviços 
funerários na Capital.  

CCJ emite parecer favorável 
a seis projetos

 A Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Cuiabá 
analisou 13 processos durante reunião ordinária 
desta quarta-feira (13). Deste montante, três são 
de autoria do Executivo Municipal e os demais 
oriundos do próprio Legislativo, por meio de 
vereadores

“Estamos vivendo a Santa 
Casa 24 horas por dia”, diz 
presidente da Câmara de 

Cuiabá
 Uma comissão de vereadores, liderada 
pelo presidente da Câmara de Cuiabá Misael 
Galvão (PSB), participou na manhã desta quinta-
feira (14) de uma reunião com o prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) e o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho 
(DEM), para tratar sobre a Santa Casa de 
Misericórdia. O encontro aconteceu no 
Parlamento Estadual. A intenção foi de unir 
forças para garantir o funcionamento da unidade 
de saúde, que atende pacientes de todo o Estado 
diariamente. 

Vereadores articulam parceria 
durante visita ao Conselho 

Municipal de Educação
 O presidente da Câmara Municipal de 
Cuiabá Misael Galvão (PSB) e o vereador Luís 
Cláudio (PP) se reuniram com o Conselho 
Municipal de Educação (CME) na manhã desta 
quarta-feira (13), buscando parceria que 
beneficiam a educação cuiabana.

Câmara aprova projetos de 
taxação e regulamentação 

dos Uber
 Após mais de cinco horas de discussão, a 
Câmara Municipal de Cuiabá aprovou na sessão 
plenária desta quinta-feira (14) dois projetos de 
Lei relacionados aos aplicativos de transporte 
privado, como o Uber. 

Doadores do Bem: Câmara realiza corte de 
cabelo para beneficiar pessoas com câncer

RÁDIO CÂMARA 

Após representação de 
Bussiki, TCE mantém 

suspensa lei que concede 
descontos ilegais

 A corte do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) homologou por unanimidade a decisão de 
suspender a lei nº 455/2018 e qualquer ato 
administrativo que conceda isenção de 100% 
em juros e multas de dívidas contraídas em 2018 
em favor do Município de Cuiabá.

1ª EDIÇÃO DO SARAU 
CULTURAL DO LEGISLATIVO

Alunos do CPC comemoram 
resultados do Enem e são 

homenageados
 Mais de 150 alunos do curso comunitário 
ingressaram em faculdades públicas, até o 
momento, e sãos homenageados pela Câmara 
Municipal de Cuiabá.

Câmara aprova concessão 
de RGA aos servidores 

efetivos da Casa
 A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, 
durante sessão plenária desta quinta-feira (14), 
um projeto de lei que garante a concessão da 
Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores 
efetivos do Parlamento Municipal.

Funcionários da Santa Casa se reúnem com 
vereadores na Câmara de Cuiabá  

 Func ionár ios  da  Santa  Casa de 
Misericórdia de Cuiabá estiveram na manhã 
desta quinta-feira (14) na Câmara de Cuiabá e 
foram recebidos pelos vereadores em reunião na 
presidência. Os parlamentares explicaram aos 
funcionários que estiveram logo pela manhã na 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em 
reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) 
e o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Eduardo Botelho (DEM). O 
objetivo do encontro foi tratar sobre a situação da 
Santa Casa de Misericórdia e  unir forças para 
garantir o funcionamento da unidade de saúde, 
que atende pacientes de todo o Estado 
diariamente.

Com o sucesso do evento “Doadores do Bem”, 
Câmara continua recebendo mechas de cabelos

O projeto “Doadores do Bem”, realizado nesta 
terça-feira (12) no saguão principal da Câmara 
Municipal, foi um sucesso e ainda continua 
recebendo as doações. 

 A Ação Social destinará as mechas de 
cabelos ao Hospital do Câncer e MT Mamma para 
a confecção de perucas que beneficiará pessoas 
com câncer.
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