
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 feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. João Campos, e à

Secretária de Saúde, Sra. Luciana Albuquerque, para promover campanhas de

informação à sociedade civil sobre as funções de cada um dos equipamentos de saúde

oferecidos pela Prefeitura da Cidade do Recife.

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura da Cidade do Recife tem mais de 250 equipamentos de saúde, dentre

eles Unidades de Saúde da Família, Upinhas, Unidades Básicas Tradicionais, Centros de

Saúde, Policlínicas e polos do Programa Academia da Cidade, ligados à Diretoria de

Atenção Básica e Gestão Distrital.

A cidade conta também com a Unidade Pública de Atendimento Especializado

(Upae) Antônio Luiz Filho, Serviços de Pronto Atendimento (policlínicas), maternidades,

Centros de Atenção Psicossocial, Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha e

outras unidades de média e alta complexidade, que estão ligados à Gerência Geral de

Atenção Integral à Saúde.

No entanto, diante de tantos equipamentos de saúde oferecidos pela Prefeitura, a

população fica alheia ao que diz respeito ao funcionamento de cada um deles. Cada

equipamento possui as suas especificidades e essas precisam ser esclarecidas à sociedade



civil, para diante de um caso de urgência, possa procurar atendimento no equipamento

adequado e realizar sua consulta e tratamento.

Ademais, é importante salientar que a população periférica é a que mais utiliza

esses espaços públicos e essa precisa estar ciente dos serviços que são oferecidos pela

Prefeitura, a fim de evitar perambulação entre os diferentes equipamentos. Isso é medida

que impede gastos desnecessários com transporte público e, diante do atual contexto

pandêmico, auxilia nas medidas de isolamento e de distanciamento social.

Diversos tratados internacionais estabelecem como regra a transparência das

informações da administração pública, como forma de intensificar a democracia. Na nossa

Carta Magna de 1988, já constava o acesso à informação no seu texto veiculado no inciso

XXXIII do art. 5º. Portanto, trata-se de direito constitucional.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que

sejam promovidas campanhas de informação à sociedade civil sobre as funções de cada um

dos equipamentos de saúde oferecidos pela Prefeitura da Cidade do Recife.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 18 de junho de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne

Vereadora (PT)


