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

Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno 
desta Casa, ouvido o Plenário, INDICAM a Secretaria de Estado de Saúde, viabilizar 
parceria com o município de Poconé, visando ações emergenciais que possam amenizar a 

situação crítica da saúde pública no município. 
  

O município de Poconé carente quase na totalidade em serviços públicos 
em todos os setores, deixando à população a mercê, principalmente na saúde, desde o 
básico como: falta de atendimento laboratorial com exames básicos e de alta 

complexidade a mais de ano, falta de medicamentos nos PSF e na farmácia municipal, 
falta de atendimento odontológico por falta de material e estrutura de equipamentos a 
mais de ano, falta de atendimento obstétrico, sem executar partos e laqueaduras no 

município, desativação da agência transfusional e outros. 
Sendo que Poconé dispõe de uma excelente estrutura física da Sociedade Beneficência 

Poconeana - Hospital Geral, que se encontra em dificuldades financeiras para efetuar 
atendimentos a população, pois a mesma não dispõe de nenhuma parceria com o 
executivo municipal, o que vem prejudicando todos os munícipes. 

 Medidas anteriormente já foram tomadas pelo legislativo, mas 
infelizmente não foram sanadas e a população, principalmente de baixa renda, sofre com 

a falta de saúde pública em Poconé. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 19 de fevereiro de 2016. 
  

 

Vereadora Ornella Falcão, do PSD            Vereador Marcio Fernandes “Marcinho”, PMDB 
 


