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Câmara em Movimento

VEREADORES EM AÇÃO

 A Câmara Municipal de Cuiabá homo-
logou o pregão presencial nº 001/2019, que 
trata sobre o fornecimento de alimentos 
para atender aos eventos oficiais do Legisla�-
vo Cuiabano pelos próximos 12 meses.

Câmara homologa resultado de pregão 
para fornecimento de alimentação

Leia mais:

Câmara aprova 80 decretos 
legisla�vos e derruba veto 
do prefeito

 A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante 
a sessão plenária desta terça-feira (26), 80 projetos de 
Decreto Legisla�vo. Destes, 42 são referente à 
concessão de Títulos de Cidadão, 32 de Título Honorífico 
da Ordem do Mérito Cuiabá 300 anos, dois Títulos de 
Cidadão Ana Maria do Couto, e mais dois de Ordem do 
Mérito Legisla�vo.

Leia mais:

Câmara assina termo de filiação 
em posse da mesa diretora 
da UCMMAT
 Ao lado dos vereadores do parlamento de 
Cuiabá e demais autoridades, Misael assinou o 
termo de filiação com a associação que visa bene�cio 
aos parlamentares e população.

Leia mais:

Câmara encerra CPI dos Filantrópicos 
e instala inves�gação na Santa Casa

 Após nove meses de trabalhos, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Filantrópicos 
encerrou as a�vidades com a entrega do relatório final. 
O documento foi protocolado junto à Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Cuiabá pelo vereador Chico 2000 
(PR), relator da inves�gação, nesta terça-feira (26).

Leia mais:

Câmara abre proposta 
de parceria com UCMMAT

Leia mais:

Já é lei em Cuiabá: semana de 
apoio às mulheres ví�mas de 

câncer de mama
Leia mais:

Escolhidos os membros da 
CPI da Santa Casa

Leia mais:

Câmara realiza primeiro culto 
ecumênico de 2019

Leia mais:

CCJ analisa 135 processos 
que homenageia os 
300 anos de Cuiabá

Leia mais:

Superintendente do Iphan 
usa a Tribuna para pedir apoio 

dos vereadores

Leia Mais:

Comissão de saúde 
realiza reunião ordinária e 

desempata projeto
Leia mais:

Tribuna livre: Empaer apresenta 
prestação de contas e serviços 

prestados ao Município
Leia mais:

Vereador realiza ação 
social no Abrigo do Bom 

Jesus em Cuiabá
Leia mais:

Vereador Orivaldo da 
Farmácia recebe 

ACS e ACE para auxiliar 
nas propostas salariais

Leia mais:

Bussiki homenageia 
mulheres que são exemplos 

na vida e na profissão
Leia mais:

População pede instalação 
da capela mortuária no 

CPA e Adevair apresenta 
solicitação ao execu�vo

Leia mais:
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