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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 o Exmº. Srº. Ademar Vivan Junior, Auditor Interno na Prefeitura 
Municipal de Poconé, a necessidade de intervir junto a Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita 
Municipal de Poconé, para atender ao pedido de informação requerido por este Vereador 

pelo Requerimento de nº 001/2013, aprovado por unanimidade na 1ª Sessão Ordinária 
do dia 04 de fevereiro de 2013, e protocolado no dia 14 de fevereiro de 2013, OF. CM. Nº 

004/2013, no sentido de informar a Câmara Municipal o critério de avaliação adotado 
pelo Poder Executivo no que se refere à exoneração e contratação de profissional de 
saúde no município de Poconé.  

 
Esta iniciativa deve-se ao fato de que até a presente data a Câmara 

Municipal não obteve uma resposta do Poder Executivo sobre a informação solicitada, 
como há várias cobranças de membros da sociedade relacionada a este assunto, 
precisamos de dados oficiais para que possamos responder a sociedade, pelo o que 

esperamos contar com a tomada de providência do ilustre Auditor.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 04 de março de 2013. 
 

 
 
Vereador Guti Neto, do DEM 

 


