
REQUERIMENTO Nº _____/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja formulada indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João

Henrique de Andrade Lima Campos, e à Secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, a

fim de que sejam lotados trabalhadores da saúde, principalmente médicos e médicas

com especialidade clínica, na Policlínica Gouveia de Barros, em número suficiente para

atendimento da demanda reprimida.

Da aprovação deste requerimento, dê-se ciência à equipe de trabalhadores da

Policlínica Gouveia de Barros, localizada no Pátio de Santa Cruz, n. 140, Boa Vista,

Recife-PE, CEP: 50060-230.

JUSTIFICATIVA

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, ao versar

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal direito deve

ser garantido por todos os agentes públicos, inclusive as vereadoras e os vereadores, que têm

função de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme art. 39 da Lei Orgânica.

Em virtude disso, e após denúncias por conta da falta de exames laboratoriais na

Policlínica Gouveia de Barros, a Vereadora Liana Cirne, no dia 30 de junho de 2021,

dirigiu-se à Policlínica conjuntamente com sua assessoria, a fim de averiguar o estado das



instalações e a situação da prestação do serviço público sanitário do local.

Com a visita in loco, constatou-se uma série de problemas no funcionamento da

unidade. Dentre eles, a escassez de funcionários da saúde, devido ao alto fluxo de

aposentadorias que ocorreram durante o período da pandemia.

Em virtude do quadro de funcionários não ter sido recomposto, tal situação prejudicou

sobremaneira o atendimento à saúde da população usuária da policlínica, além de

sobrecarregar os trabalhadores que continuam na função, pois não há profissionais que

possam compartilhar o trabalho.

Diante do exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que seja feita

indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João Henrique de Andrade Lima Campos, e à

Secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, para que sejam lotados mais trabalhadores da

saúde, principalmente médicos e médicas com especialidade clínica na Policlínica

Gouveia de Barros, localizada no Pátio de Santa Cruz, n. 140, Boa Vista, Recife-PE,

CEP: 50060-230.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 30 de junho de 2021.

___________________________________________
Liana Cirne Lins
Vereadora (PT)


