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

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

Casa, REQUER a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, a 

Secretária Municipal de Saúde, Lidiane da Cunha Siqueira, encaminhar a Câmara 
Municipal cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Poconé e Empresa 
Máxima Ambiental para prestar serviço de coleta de lixo hospitalar relacionada ao Pronto 

Atendimento Municipal e nas Unidades Básica de Saúde do município de Poconé, 
importando crime contra a administração pública a recusa ou o não atendimento no 

prazo estabelecido, bem como a prestação de informação falsa. 
 
A razão deste pedido deve-se ao fato do Poder Executivo não ter atendido a 

nossa solicitação na sua totalidade, através do Oficio 166/GP/MT datado de 13 de maio 
de 2015, protocolado nesta Câmara, protocolo nº 787/2015, confirma que a empresa 

Máxima Ambiental é quem faz a coleta mais deixa de encaminhar cópia do contrato 
solicitado de fundamental importância para tomarmos conhecimento do quantitativo que 
está sendo pago, período do contrato e como é feito a coleta e o descartem.  

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 22 de maio de 2015. 

 
 

 
Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 

 

 


