
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

 
Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

(  ) Requerimento 

( X ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
036/17 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 

/       / 

      

Autor: VEREADOR MÁRCIO FERNANDES “MARCINHO”, DO PMDB 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi : _______/_______/_______ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APRESENTADA (O) 

 

 

EM,  

 

____________________________ 

Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

 

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

                       O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA as Suas Excelências o senhor Prefeito Municipal Atail 
Marques do Amaral, “Tatá Amaral”, a senhora Secretária Municipal de Saúde, Ilma 

Regina Figueiredo Arruda a necessidade de buscar entendimentos com o Governo do 
Estado, senhor Pedro Taques, deputado federal Carlos Bezerra, deputados estaduais 
Romoaldo Júnior, Silvano Amaral, Janaina Riva para que faça gestão junto a secretaria 

estadual de Saúde, secretaria estadual de Segurança Pública visando disponibilização ou 
aquisição de uma Viatura apropriada para atender famílias carentes do município de 

Poconé em caso de falecimento de parentes que ocorra fora do perímetro urbano do 
município e em outros municípios. 
 

A razão desta iniciativa deve-se a vários fatos que já aconteceram em que 
famílias caem em desespero por não ter condições de arcar com despesas não 
programadas e que não são baratas para transladar um ente falecido, por exemplo, na 

cidade de Cuiabá pra Poconé, e até mesmo os que acontecem em comunidades rurais 
longínquas da sede da cidade de Poconé, a disponibilização ou aquisição da viatura trata-

se de um grande apoio do Poder Publico para amenizar essas situações. 
  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2017. 

 
                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      

 


