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

 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social, ouvido o Plenário, REQUER a Mesa Diretora seja convocado o 
Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wender Sandro Amorim, para que compareça na 

Sessão Ordinária a ser realizado no dia 01 de junho de 2016, às 08h30min, a fim de 
esclarecer ao Poder Legislativo os seguintes questionamentos:  

 

I – Quais as mudanças efetuadas na gestão da secretaria após tomar posse ao cargo para 
melhorar/aperfeiçoar atendimento a população a saúde pública. 

II – Motivo que levou médicos a paralisação no Pronto Atendimento Municipal – PAM. 
III – Providências adotadas para evitar que outras paralisações médicas ocorram no 
Pronto Atendimento Municipal – PAM. 

IV – Médicos plantonistas continuam atendendo no PAM e no Hospital Geral. 
V – Medidas adotadas para evitar falta de lençóis nos leitos do PAM. 
VI – Medidas adotadas para evitar falta de medicamento na farmácia municipal e no 

PAM. 
VII – Como estão os atendimentos médicos nos PSFs nos bairros, nos Distritos de Cangas 

e Nossa Senhora Aparecida do Chumbo e na Comunidade 120. Quais os médicos que 
prestam serviços. 
VIII – Medidas adotadas para melhorar/aperfeiçoar atendimentos odontológicos nas 

unidades de saúde pública urbana e rural do Município.  
IX – Se já houve entendimento entre o Poder Executivo e a diretoria da Sociedade 
Beneficência Poconeana em termo de celebração de convênio/parceria, exercício 2016. 
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A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que o Senhor Secretário através 

do Of. CM. Nº 124/2016, datado de 26 de abril de 2016, atendendo deliberação plenária 
ao requerimento verbal apresentado por esta Vereadora e aprovado por unanimidade na 
Sessão Ordinária realizado no dia 18 de abril de 2016, foi oficializado a comparecer na 

reunião da Comissão no dia 10 de maio de 2016, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
esses questionamentos, não compareceu a reunião e nem justificou a ausência. 

Posteriormente atendendo a deliberação do Requerimento de iniciativa desta Vereadora 
deliberado por unanimidade na Sessão Ordinária no dia 16 de maio de 2016, o Senhor 
Secretário foi oficializado pelo OF. CM. Nº 158/2016, a comparecer na reunião da 

Comissão no dia 19 de maio de 2016 as 09h00min, não compareceu novamente, apenas 
através do Oficio nº 179 SMS/2016 de 17 de maio de 20216, protocolado na Câmara no 

dia 18 de maio de 2016, protocolo nº 1317/2016, encaminhou alguns esclarecimentos 
que não foram suficientes para sanar as dúvidas dos membros da Comissão sobre os 
questionamentos formulados a Secretaria até porque não houve esclarecimentos a 

respeito de alguns questionamentos contido no teor do OF. CM. Nº 158/2016, e o pedido 
da Comissão versam sobre a presença do Secretário na reunião, por essas razões e por se 
tratar de questionamentos importantes que devam ser esclarecidos é que requeremos a 

convocação do Senhor Secretário.  
   
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de maio de 2016. 

 
 

 
Vereadora Edvania Martins “Diva” - PMDB  
 

 

 


