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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, com cópia ao Senhor Dep. 

Estadual Emanuel Pinheiro, no sentido de interceder junto ao Governo do Estado para 
celebrar convênio/parceria para reforma, ampliação do Posto de Saúde e aquisição de 

uma ambulância para o Distrito de Cangas, município de Poconé-MT. 
  
Para atender uma necessidade imediata do distrito de Cangas, de diversas 

comunidades rurais tradicionais e dos programas de assentamentos, faz necessário 
reformar, ampliar a estrutura física do Posto de Saúde e adquirir uma ambulância. A 

população do distrito e famílias residentes nas comunidades rurais e nos programas de 
assentamentos localizados próximos serão os grandes beneficiados com essa melhoria. A 
ampliação do posto permitirá que essas regiões terão suas demandas médicas atendidas 

no próprio distrito, com a falta de uma estrutura física adequada vários pacientes 
precisam recorrer ao hospital geral em Poconé e a outras unidades mais distantes para 
terem acesso ao atendimento de saúde pública, o que justifica a solicitação. 

  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 
 
 

 
Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito” 

 
 


