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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 tomar as providências necessárias para instalação de 

Unidades do PSF “Programa de Saúde da Família”, com serviços médicos, odontológicos, 
ambulatorial e outros na localidade do Posto 120, zona rural do município de Poconé-MT. 

 
 
O pedido atenderá um número considerável de famílias que moram na 

localidade e nas adjacências, evitando que estas famílias deslocam aos distritos de Nossa 
Senhora Aparecida do Chumbo, Cangas e até mesmo a cidade de Poconé para terem 
atendimento médico, odontológico, ambulatorial e outros serviços da área de saúde, 

muitas vezes nem são atendidos por falta de agendamento antecipado. Por se tratar de 
uma localidade de fácil acesso e a proximidade de inúmeras comunidades rurais com 

número de habitantes consideráveis e uma demanda muito significativa entendemos que 
o PSF deve ser instalado na região do Posto 120 aproveitando a estrutura da Escola 
Estadual Antonio Garcia ou em casa alugada, 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 

 

 


