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

                    O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
INDICA Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia a Secretária Municipal 
de Saúde, Lidiane da Cunha Siqueira, no sentido de definir uma programação junto ao 

Dep. Federal Valtenir Pereira para a vinda da unidade móvel Carreta da Mulher, na 
cidade de Poconé-MT. 
 

A Carreta da Mulher é uma unidade móvel de saúde que passa por 
cidades de Mato Grosso realizando exames importantes para a prevenção e o diagnóstico 

de doenças femininas. Sabemos que através da Central de Regulação Municipal há uma 
demanda de pedido de exames de Mamografia e Ultrassom a serem feitos, como a 
unidade móvel é um instrumento equipado com aparelhos e profissionais para realização 

destes exames podendo com este atendimento diminuir esta demanda sem custo 
nenhum para o Município, atendendo as mulheres com estes exames que são de 
fundamental importância para a saúde e diagnóstico precoce de eventuais problemas 

mais graves como o câncer de mama e colo de útero. Este entendimento com o Deputado 
tem que partir do Executivo para que possa programar a vinda da unidade móvel a 

Poconé para atender a demanda, pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder 
Executivo. 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2015. 
 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 


