Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Gabinete da Vereadora

REQUERIMENTO N. 008/2020
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 462/2019. Trata-se da visita realizada no dia 24 de Outubro de
2019 na Comunidade Nova Aliança: A unidade em questão não está inativa na
ocasião da visita, mas, está mais ABANDONADA que a unidade anterior, inclusive,
foi fechada poucas semanas após a visita desta comissão, nesse sentido, carece ser
reativada para não deixar as 140 famílias atendidas sem referência e atendimento em
suas necessidades. A unidade se encontra em um espaço que necessita de limpeza,
roçagem e poda de árvores, bem como, os itens que seguem: - 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; Troca da porta de
entrada da unidade, que está em condições lamentáveis e com remendos colocados
pela agente da unidade para que não ficasse com abertura e facilitasse entradas de
estranhos ou animais na localidade; Construção de nova base de concreto para caixad’água que está em via de cair e que, na ocasião, já não fornecia água por conta de a
mangueira que liga a bomba a caixa ter se soltado; Colocação de telas nas janelas para
contenção de insetos; Colocação de divisória para o atendimento médico, uma vez que
a unidade se resume a uma grande sala; Há outra sala fechada ao lado da unidade que
pode vir a ser utilizada, que, contudo, precisa ser organizada e devidamente reformada
para tal; Limpeza do forro e dedetização de toda a unidade; Reforma do Banheiro com
troca do telhado; Verificou-se na unidade o material para curativo, mas não há nenhum
medicamento para emergências ou básicos, para febre, por exemplo.
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)
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