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____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmª. Srª. Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia a Secretaria 
Municipal de Saúde, no sentido de viabilizar recursos junto ao governo Estadual, Federal 

destinados para ampliação da estrutura do Pronto Atendimento Municipal “Enfermeira 
Delfina Ferreira Gomes”, criado pela Lei Municipal nº 1.164 de 21 de junho de 1999, que 

funciona na ala do Hospital Geral de Poconé “Nicolau Fragelli”.  
 
 

 A ampliação da estrutura do Pronto Atendimento Municipal faz 
necessária em razão da atual estrutura não atender de maneira satisfatória a demanda 
existente no município, no que se referem às atividades desenvolvidas pelos profissionais 

de saúde quanto à necessidade da clientela, como estamos próximos de vivenciar a 
realização da Copa do Pantanal no ano de 2014, com certeza o Município vai receber 

uma grande leva de visitantes e turistas, o que aumentará ainda mais a demanda de 
atendimento no PAM. Para a ampliação da estrutura já existe área reservada, a maior 
dificuldade se encontra com a falta de recursos financeiros, pelo o que esperamos contar 

com a acolhida na viabilização de recursos para este investimento de importante cunho 
social.     

 
  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 05 de abril de 2013. 

 
 
 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 

 


