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Fala Vereador 
– Projeto de 
Sargento 
Joelson prevê 
liberação de 
Vans Escolares 
para o 
transporte de 
passageiros

Assista

Leia mais

 Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara 
Municipal de Cuiabá homenageou, com entrega de moções de 
aplausos, 25 mulheres que se destacaram em suas atividades a 
favor da sociedade cuiabana.

CÂMARA DE CUIABÁ 
HOMENAGEIA MULHERES 

EM SESSÃO SOLENE

Leia mais

Leia mais

 No projeto, o prefeito explica que o 
Consórcio, que conta com manifesta-
ção de interesse de mais de 1,7 mil 
municípios, tem a finalidade de “contri-
buir para agilizar a imunização da popu-

lação e também atender eventuais 
demandas por medicamentos, equipa-
mentos e insumos que sejam necessá-
rios aos serviços públicos municipais 
de saúde”.

Câmara aprova projeto que inclui Cuiabá 
em Consórcio que visa compra vacina

 A convite do presidente da Câma-
ra Municipal de Cuiabá, Juca do Guara-
ná Filho, o secretário municipal de Mobi-
lidade Urbana, Antenor Figueiredo, 
esteve nesta terça-feira (09.03) na pre-

sidência para esclarecer dúvidas e 
questionamentos dos vereadores e 
vereadoras. Os parlamentares partici-
param da reunião de forma remota.  

Secretário de Mobilidade Urbana responde 
a questionamentos dos vereadores
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 Em visita ao bairro, o parlamentar 
constatou a realização dos serviços. 
Renivaldo Nascimento reforçou que o 
objetivo dos trabalhos foram deixar as 
ruas em condições seguras para o 
trânsito de veículos e pedestres.

Após solicitação do 
vereador Renivaldo, 

serviço de tapa-buraco 
é realizado no CPA 2

 O vereador Paulo Henrique (PV) 
teve duas indicações de sua autoria 
atendidas pela Prefeitura de Cuiabá, 
através da Secretaria de Obras. Os 
serviços foram sol ic i tados pelo 
parlamentar em prol dos moradores do 
bairro Morada do Ouro.

Paulo Henrique garante limpeza 
de praça e centro comunitário no 

bairro Morada do Ouro

 A Lei foi divulgada na edição do 
Diário Oficial de Contas que circulou 
na terça-feira (09.03) e entrará em 
vigor 90 dias após publicação. 

Lei que implementa 
logística reversa 

para recolhimento 
de produtos 

é promulgada

 Em seu primeiro mandato na 
Câmara Municipal de Cuiabá, o 
vereador T. Coronel Paccola defende 
uma atuação independente e trabalhos 
voltados para a população cuiabana 
através da educação política, gestão 
estratégica e empreendedora e 
otimização da máquina pública.

“O vereador tem o dever de 
representar seus eleitores e 
fiscalizar os gastos públicos”

Vidal pede ações de 
limpeza, sinalização e 
instalação de pontos 
de ônibus nos bairros 
Jardim Florianópolis 

e Jardim União
 A solicitação foi feita durante a 

sessão ordinária da última quinta-

feira (04.03), na Câmara de Cuiabá.

A vereadora tem visitado os órgãos 
municipais de execução de políticas 
voltadas à mulher, entre elas a 
Secretaria Municipal da Mulher e a 
Delegacia Especializada de Defesa da 
Mulher, e se reunido com instituições do 
segmento para discutir o fortalecimento 
da rede de proteção à mulher vítima da 
violência na capital.

Edna realiza campanha 
de esclarecimento sobre 
violência contra a mulher

Vereador Cezinha 
requer reforma e 

ampliação urgente do 
banheiro da 

policlínica do Planalto

 Além da reforma e ampliação do 
banheiro, unissex, onde homens e mulhe-
res usam para fazer suas necessidades fisi-
ológicas, que está em condições precárias, 
em péssimo estado de conservação, o vere-
ador também encaminhou uma solicita-
ção, ao prefeito Emanuel Pinheiro, pedindo 
a construção de um banheiro somente 
para mulheres.

Leia mais

 O novo secretário de Orçamento e 
Finanças da Câmara Municipal de 
Cuiabá, Everson Sanchez, tomou 
posse nesta semana com a missão 
dada pelo presidente, Juca do Guaraná 
Filho (MDB), de atingir um grau 
considerado de excelência nos 
trabalhos desenvolvidos pelo setor.

Câmara nomeia 
novo secretário 
de Orçamento 

e Finanças

Leia mais
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