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REQUERIMENTO N. 007/2020 
Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino 

Carlos Pires Pereira. 

 
EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA 
FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, VEREADOR EMERSON SAIS 
MACHADO. 

 

 

Os vereadores que a este subscrevem REQUEREM, nos 

termos regimentais, após ser consultado o Douto e Soberano Plenário, que seja 

oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta 

Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo 

com a Indicação Nº 461/2019 que trata-se da visita realizada no dia 30 de outubro de 

2019 na Comunidade Mundo Novo: A unidade se localiza próximo a escola da 

Comunidade Mundo Novo e tem as demandas especificadas a seguir: - O forro da 

unidade precisa de reforma, corroído pelas infiltrações e a madeira está com alguns 

pontos podres, apresentado insegurança por causa da parte elétrica; Pintura de toda a 

unidade, que em toda a extensão apresenta descascamento da tinta, infiltração, 

manchas, entre outros, dando um aspecto de abandono na unidade; Banheiro da 

unidade com problemas, sendo impossibilitado o seu uso; Sala de atendimento 

odontológico não funciona, faltando manutenção e troca dos equipamentos, bem 

como, profissionais para realizar o atendimento.  Troca do armário onde é guardado os 

medicamentos; Rachaduras nas paredes e no teto, oferecendo risco para as pessoas, 

inclusive de desabamento; Falta cadeiras para atendimento, bem como na sala de 

espera e também para a atendente; Porta do banheiro que não fecha;  Beiral podre e 

com enormes buracos, proporcionando a entrada de animais e morcegos no forro da 

unidade. Os servidores e usuários são expostos diariamente as fezes de morcego 

caindo sobre suas cabeças, mobiliários, matérias de trabalho e outras, colocando todos 

em situação de insalubridade e risco de doenças dentro da própria unidade de “Saúde”. 

Necessária a vedação das entradas para morcegos no telhado com tela plástica ou 

similar. 

 
Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

 

Sala das Sessões. 

Alta Floresta - MT., 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 Elisa Gomes Machado Mequiel Zacarias Ferreira Silvino C. P. Pereira (Dida)               


