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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, com 
cópia a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando estudos para implantação de Plantão 

nos Postos de Saúde, na sede da cidade de Poconé, Distrito de Cangas e Nossa Senhora 
Aparecida do Chumbo, em feriados prolongados. 

 

Esta solicitação encontra forte justificativa nos pedidos recebidos de 
pessoas residentes na cidade, distritos, comunidades rurais tradicionais, programas de 

assentamentos, falando das dificuldades que enfrentam no período de feriados 
prolongados para terem acesso ao atendimento da saúde pública, remédios e outros. 
Alegam que muitas vezes deslocam para a cidade e não são atendidas, uma vez que em 

feriados prolongados apenas o Pronto Atendimento funciona e geralmente a aglomeração 
de pessoas que necessitam de atendimento rápido, fazendo com que outros pacientes 
fiquem aguardando por um longo tempo para serem atendidos. Com a implantação de 

Plantão nos Postos facilitaria o atendimento médico, acesso a medicamentos e evitará 
excesso de pessoas no PAM a procura destes atendimentos, pelo o que esperamos contar 

com acolhida do Poder Executivo Municipal. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de junho de 2013. 
 
 

 

Vereador Zé Correa, do PR 

 


