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REQUERIMENTO N. 009/2020 
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 463/2019. Trata-se da visita realizada no dia 24 de Outubro de 

2019 na Comunidade Nova Alvorada: Trata-se de um caso de reativação de unidade 

de saúde, uma vez que, segundo moradores, já faz muito tempo que a unidade foi 

desativada e que eles não estão recebendo atendimento na mesma, sendo 

encaminhados para atendimento em outras unidades. Nesse sentido, destacamos que a 

unidade está ABANDONADA, além de estar desativada, não está acontecendo nem a 

limpeza do local e os equipamentos estão ao relento, acumulando poeira e sendo 

danificados. Trata-se de patrimônio público sem nenhuma gestão, alocados em uma 

sala, enquanto a população não tem atendimento. Não pudemos acessar a parte interna 

da sala, que se resume a um único espaço sem divisórias, mas, pela janela aberta 

pudemos avaliar a situação ora descrita e que carece de atendimento urgente, tanto na 

composição de equipe mínima de servidores, funcionamento da mesma e manutenção 

da unidade. 
  

 

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)       
 


