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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 da Prefeita Municipal, Senhora Nilce Mary Leite, 
o Secretário Municipal de Saúde, Senhor Itamar Lourenço, providências urgentes, para 

viabilizar recursos financeiros para execução da conclusão das obras de reforma do 
Pronto Atendimento Médico – PAM. 

Diante do grande demanda de atendimento no PAM, faz-se necessária a urgente 

conclusão de reforma em suas instalações, para que os usuários tenham melhores 
acomodações físicas para sua recuperação. Após visita da Comissão de Obras da Câmara 
Municipal, detectamos parte da reforma concluída, assim como detectamos outra parte 

em péssimas condições em que se encontram as instalações físicas do PAM. Sendo 
necessária a intervenção urgente do executivo para providencias como: 

- Reforma completa hidráulica e elétrica; 

- Reforma de toda estrutura das salas de repouso pacientes, copa, repouso médico, 
profissionais e banheiros; 
- Climatização e iluminação adequadas; 

Tais providencias são necessárias para que possamos dar melhor atendimento a 
população poconeana. 
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 24 de fevereiro de 2016. 

  
 

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

 


