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

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA as Suas Excelências senhor Ataíl Marques do Amaral, 
Prefeito Municipal, senhora Ilma Regina Figueiredo, Secretária Municipal de Saúde, 

sendo de viabilizar a construção de uma sala destinada para estabilização de pacientes 
críticos e/ou graves, com condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um 

equipamento de saúde, articulado e conectado a outros níveis de atenção, para posterior 
encaminhamento à rede de atenção básica pela central de regulação das urgências. 

 

A construção desta sala será custeada com recursos públicos oriundo de 
emenda parlamentar que será assegurado no orçamento do governo do Estado, pelo 
ilustre deputado estadual Romoaldo Júnior a pedido desta Vereadora por entender a 

necessidade da construção para atender pacientes críticos, para a concretização faz 
necessário o Poder Executivo manifestar interesse junto ao Deputado ou a esta 

Vereadora.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 03 de fevereiro de 2017. 
  

 
                     Vereadora Neya de Prof.º Francionei, PMDB. 
 

 

 

 

 

 


