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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 ao Senhor José Pedro Gonçalves Taques, Governador do Estado, com cópia 
ao Secretário de Estado de Saúde, Marco Aurélio Bertulio Neves, no sentido de estudar a 
possibilidade de realizar parceria/convênios, Governo do Estado/Sociedade Beneficência 

Poconeana visando disponibilizar médicos efetivos do estado que atuam nas áreas: 
obstetra, clinico geral, pediatria, ortopedista para prestarem serviços no Hospital Geral 

de Poconé. 
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato que o Hospital Geral é gerenciado 

pela Sociedade Beneficência Poconeana e enfrentam dificuldades financeiras para 
custear despesas principalmente no que se refere a pagamento de salários para médicos, 
com uma boa estrutura física, dotados de bons equipamentos, a disponibilização dos 

médicos irá melhorar o atendimento a população poconeana, bem como possibilitar 
atendimentos de pacientes residentes nos municípios próximos de Poconé. 

 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 29 de janeiro de 2015. 

 
 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


