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REQUERIMENTO N. 015/2020 
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 468/2019. Trata-se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 

2019 na Comunidade Santa Lúcia: Localizada ao lado da Escola Guimarães Rosa, 

esta unidade também carece de uma série de atendimentos importantes para o 

funcionamento da mesma: Troca do forro da unidade, que ainda é de madeira e 

apresenta uma série de pontos em que a madeira apodreceu. Há infiltração em vários 

pontos. O forro das laterais externas da unidade está em péssima condição e precisa de 

reforma urgente, o que evitaria a entrada de morcegos no forro, por exemplo; Revisão 

geral do telhado para contenção de goteiras e infiltrações; Limpeza do forro e 

dedetização da unidade, que se encontra com morcegos e outros. 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; Troca de 

vidros nas janelas frontais, que estão quebrados e colocação de tela de contenção de 

insetos. 

 

 

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)    

 


