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Câmara Municipal muda data de
pagamento dos servidores
A Câmara Municipal de Cuiabá irá alterar a data de
pagamento de seus servidores. A partir do mês de agosto o
pagamento passará a ser efetuado no dia 30 de cada mês.

LEIA MAIS
Lilo Pinheiro homenageia
festeiros e religiosos da
Festa Senhor Divino
O vereador Lilo Pinheiro (PDT)
homenageou, na manhã desta sextafeira (07), os festeiros e os organizadores da tradicional festa do Senhor
Divino Espírito Santo de Cuiabá. Na
ocasião, 47 pessoas receberam o Título Honoríﬁco do Senhor Divino.

LEIA MAIS
Projeto de lei que substitui
embalagens plásticas por
recicláveis
Nesta quinta-feira (6), na Câmara
Municipal de Cuiabá, durante a sessão, foi colocado em pauta, o projeto
de lei de autoria do vereador Juca do
Guaraná Filho (Avante). A lei dispõe
sobre a proibição do uso das embalagens de espuma, poliestireno, isopor
e de plástico, por embalagens recicláveis em alimentos in natura ou processados e de bebidas.

LEIA MAIS

Servidores da saúde
buscam ajuda da Câmara
Municipal
A Câmara Municipal irá intermediar o imbróglio envolvendo os técnicos de enfermagem e enfermeiros do
antigo Pronto Socorro de Cuiabá com
o Executivo Municipal. Os proﬁssionais buscaram o apoio dos parlamentares para garantir o retorno Gratiﬁcação de Horário Especial – GHE, que foi
suspenso pelo prefeito Emanuel
Pinheiro (MDB).

LEIA MAIS

Câmara aprova projeto de Bussiki para
homenagear pessoas que promovem a cultura
A Câmara de Cuiabá aprovou,
em sessão plenária nesta quintafeira (06), o projeto de lei de autoria
do vereador Marcelo Bussiki (PSB)
que concede “Título Honoríﬁco
Ordem do Mérito Legislativo Escritor, Jurista, Docente e Jornalista
Gervásio Leite” às pessoas que se
destacaram na criação, promoção,
divulgação e universalização literária, artística e cultural em Cuiabá.

LEIA MAIS

Misael abre espaço para
que TDIs exponham suas
reivindicações aos
vereadores
Utilizando o artigo nº 125 do
Regimento Interno do Parlamento
Municipal, o presidente Misael Galvão (PSB), abriu espaço na sessão
ordinária desta quinta-feira (0) para
que as Técnicas de Desenvolvimento
Infantil da Creche Municipal Sebastião Talomeu discorressem sobre as
reivindicações da categoria.

LEIA MAIS

Ambientalista destaca
a importância da
implantação do projeto
de agro-florestas na
Baixada Cuiabana
Referência em Cuiabá
com o seu trabalho de arborização 'Plantar' o ambientalista
e vereador Mário Nadaf (PV)
está apoiando o projeto Agrounidos que se trata da implantação de agro-ﬂorestas na Baixada Cuiabana. Esse programa beneﬁciará diretamente os
pequenos agricultores.

LEIA MAIS

Lei que regulamenta descarte de medicamentos
vencidos visa proteger o meio ambiente
Neste mês, em que é celebrado o “Meio Ambiente”, a
Câmara Municipal de Cuiabá destaca a Lei nº 5.678/13, que trata
sobre o descarte de medicamentos vencidos em locais apropriados em Cuiabá, de autoria do
vereador Marcrean Santos.

LEIA MAIS

Embaixador de Luxemburgo
visita o Parlamento e recebe
Título de Cidadão Cuiabano
A Câmara Municipal de Cuiabá
recebeu na manhã desta quartafeira (05) a visita do Embaixador do
Grão-Ducado de Luxemburgo,
Carlo Krieger. Na ocasião o vereador Vinicyus Hugueney (PP) entregou o Título de Cidadão Cuiabano
ao Embaixador.

LEIA MAIS

Renivaldo Nascimento
fala da importância e
conscientização de
preservar o meio
ambiente e protegê-lo
O Vereador Renivaldo Nascimento fala sobre “A proteção e o
melhoramento do meio ambiente
humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos
povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um
desejo urgente dos povos de todo
o mundo e um dever de todos os
governos.

LEIA MAIS

