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 A Câmara Municipal de Cuiabá criou uma Comissão Especial para 
intermediar o debate entre os servidores do Pronto Socorro da Capital 
com o Executivo Municipal. A categoria busca reaver o pagamento da 
Gratificação por Hora Especial, que foi cortada pelo prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB) recentemente.

Câmara cria Comissão para acompanhar 
servidores do OS

LEIA MAIS

Na manhã desta terça-feira (18), foi 
realizado o lançamento da obra do 
viaduto na rotatória entre as Av. Érico 
Preza e Av. das Torres ,no Jardim Itália, 
que terá o nome do empresário e ex-
vereador José Maria Barbosa -'Juca do 
Guaraná.' Falecido em julho de 2018, 
Juca fez um mandado marcante na 
Câmara Municipal, na legislatura de 
2008 a 2012.

José Maria Barbosa 'Juca do Guaraná' será homenageado 
com nome em viaduto na Avenida das Torres

LEIA MAIS

 O vereador Abilio Junior (PSC) 
promoveu, nessa segunda-feira (17-
06), uma audiência pública acerca da 
temática: resíduos sólidos e coleta 
seletiva de lixo. Na ocasião, represen-
tantes dos catadores que trabalham 
nos lixões de Cuiabá e Várzea Gran-
de, juntamente com representantes 
de entidades como, o Ministério 
Público Estadual (MPE), a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (Sema), 
a Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) e a Prefeitura de Cuiabá.

Qualidade de vida dos 
catadores de lixo em Cuiabá 
é tema de audiência pública

LEIA MAIS

 O vereador Marcelo Bussiki 
(PSB) protocolou no Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) uma 
representação para que sejam sus-
pensos o procedimento licitatório 
e o contrato vigente entre a Secre-
taria de Mobilidade Urbana de Cuia-
bá e a empresa Rodando Legal Ser-
viços e Transporte Rodoviário 
Ltda, por suspeita de superfatura-
mento na cobrança dos valores 
dos guinchos.

Bussiki recorre ao TCE 
para suspender 

cobrança abusiva no 
serviço de guincho
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 O vereador Clebinho Borges 
(DC) fez uma Indicação ainda na 
primeira quinzena de junho, na 
Câmara de Vereadores de Cuiabá 
requerendo a Regularização Fun-
diária do bairro que irá comemorar 
42 anos no próximo dia 31 de 
julho. Ao todo, são aproximada-
mente 6 mil famílias que moram no 
bairro. De acordo com o último 
Censo feito em 2010, havia no bair-
ro 8.213 habitantes.

Vereador quer 
Regularização Fundiária 

em bairro de Cuiabá

 App permite que os cuiaba-
nos façam pedidos de 'tapa-
buraco', solicitem iluminação 
pública, coleta de lixo, além de 
outros serviços urbanos.

Aplicativo rompe 
barreiras da burocracia e 
aproxima a população da 
Câmara dos Vereadores

 Nos dias 26 e 27 de junho, a 
equipe de gabinete do vereador Toni-
nho de Souza (PSD), liderada pela 
assistente Social Eliane Souza, rea-
liza um "Bazar Solidário" em prol do 
Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. O 
Bazar será realizado na quarta e 
quinta-feira das 8h às 17h, na Praça 
Ipiranga,  região central da capital. 

 Objetivo é arrecadar fundos 
para compras de fraldas geriátricas 
e lenços umedecidos para os ido-
sos do Abrigo

Bazar em prol do Abrigo 
Bom Jesus será realizado 

na Praça Ipiranga
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 A Câmara Municipal de Cuia-
bá aprovou na sessão plenária 
desta terça-feira (18) um requeri-
mento de autoria do vereador Drº 
Xavier (PTC), que prevê a realiza-
ção de audiência pública para tra-
tar sobre o sistema de agenda-
mento de consultas nas unidades 
de saúde da Atenção Básica, Pos-
tos de Saúde e Posto de Saúde da 
Família (PSF).

Saúde voltará a ser 
tema de audiência 

pública

 A Prefeitura de Cuiabá entregou nesta terça-feira (18) o 
Programa de Saúde da Família (PSF) Altos da Serra I e II. A unidade 
de saúde passou por reforma graças a emendas parlamentares 
apresentadas pelos vereadores Misael Galvão (PSB) e Elizeu 
Nascimento (PSC), atualmente deputado por Mato Grosso.

Emendas de vereadores garantem 
reforma do PSF Altos da Serra
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Secretários municipais serão 
convocados para ir à Câmara

LEIA MAIS

Saúde voltará a ser tema de 
audiência pública

LEIA MAIS

Câmara de Cuiabá conclui 
licitação para serviços de cópia, 

impressão e digitalização 
LEIA MAIS

Servidores da Câmara passam 
por capacitação da LDO
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Misael articula emendas 
parlamentares junto à Bancada 

Federal e AL 
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Diretor de Obras da SMS garante 
que reforma no PSF 1º de Março 

será reiniciada em 40 dias 

Diretor de Obras da SMS garante que reforma 
no PSF 1º de Março será reiniciada em 40 dias

RÁDIO CÂMARA 

OUÇA

Servidores da Câmara passam 
por capacitação da LDOOUÇA

Secretários municipais serão 
convocados para ir à Câmara

TV CÂMARA 

OUÇA

 Você conhece os bastidores da Câmara 
Municipal de Cuiabá? A série "Muito Mais Que Uma 
Câmara" continua mostrando para você como 
funciona os setores da Casa de Leis. Hoje (21/06) 
vamos mostrar como funciona a Secretaria Geral. 
Acompanhe:

VEJA 
MAIS

#tvcamara

 O vereador Marcos Veloso participa de reunião 
na igreja do Rosário, onde representou à Câmara 
Municipal de Cuiabá e foi escolhido como capitão de 
mastro da festa de São Benedito 2019.

#tvcamara

VEJA 
MAIS

 Os alunos da Escola Municipal Professor 
Ranulpho Paes de Barros do bairro Santa Isabel 
visitam a Câmara Municipal de Cuiabá na manhã 
desta terça-feira (18/06), por meio do Projeto 
Cuiabaninho desenvolvido pela Casa de Leis.

#tvcamara

VEJA 
MAIS
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