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IN F O RM ATIVO

ASSISTA ASSISTA

TV CÂMARA 

RÁDIO CÂMARA 
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LEIA TAMBÉM 

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

Câmara realizará primeiro 
Pedal Solidário

LEIA MAIS

No primeiro semestre, Câmara aprovou 80 leis, 
524 decretos legislativos e 13.488 indicações

Câmara cumpre planejamento e promove 
diversos avanços no primeiro semestre de 2019
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ESPECIAL

Gestão Misael inova 
e processos ganham 

mais celeridade

LEIA MAIS

No conceito “Você Presente”, 
Câmara reforça serviços da Ouvidoria

Controle Interno atua na fiscalização e o 
bom uso dos recursos públicos

Vereadores de Cuiabá e de Chapada se 
mobilizam para consolidar o Portão do Paraíso

MOBILIZAÇÃO

LEIA MAIS

MAIS PARA O SERVIDOR

Para cumprir o E-Social, Câmara de Cuiabá 
altera a data de pagamento da folha

LEIA MAIS

Servidores e população realizam teste rápido capaz 
de detectar hepatite e sífilis no saguão da Câmara

Legislativo Municipal implanta coral 
para servidores

Presidente estuda PPP para viabilizar construção 
de nova sede

Implantação da RGA na lei nº 6.417 do Piso Nacional dos 
ACS e ACE é de autoria do Vereador Orivaldo da Farmácia

Juca do Guaraná Filho apresenta balanço 
de ações do primeiro semestre de 2019 

OUÇA
CLIQUE Renivaldo faz balanço das atividades 

do 1º semestre
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Dr. Xavier consegue restauração de principal 
via de Barra do Pari

Marcos Veloso presta contas de atuação do 
primeiro semestre

A Secretaria de Apoio Legislativo 
apresenta balanço do Legislativo 

do Iº semestre de 2019

O vereador Delegado Veloso 
(PV), que é o presidente da CPI 

da Santa Casa, que 
foiprorrogada, falou a respeito 
das ações do segundo semestre 

na Câmara.

O vereador Mário Nadaf (PV) 
apresentou um requerimento 

solicitando uma audiência pública 
com osoftamologistas e 

optometristas

O vereador Chico 2000 (PR), 
falou a TV Câmara, sobre as oitivas, 

referentes à CPI dos Alugueis
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http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9837
http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=9843
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http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=9815
http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=9835
http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=9832
http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=9808
http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9825
http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9827
http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9830
http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9838
http://www.camaracba.mt.gov.br/radio.php?id=9840
https://www.facebook.com/camaracba/videos/818189941912077/
https://www.facebook.com/watch/?v=1059228011132775
https://www.facebook.com/camaracba/videos/481833719058961/
https://www.facebook.com/watch/?v=351204209148776



