
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 do Município do Recife,

Sr. João Campos, e a Srª presidenta da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do

Recife (EMLURB), Srª Marília Dantas, com o fim de que seja realizada instalação de

coletores de lixo no Pátio de São Pedro, com manutenção periódica desses depósitos.

JUSTIFICATIVA

Inscrito nos Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes, o Pátio de São Pedro,

juntamente com a Igreja de São Pedro dos Clérigos, formam conjunto arquitetônico protegido

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O monumento é um dos

primeiros bens protegidos pelo IPHAN, em 1938, um ano após a criação do Instituto.

O Pátio de São Pedro é um dos mais importantes polos culturais da Cidade do Recife.

No local é realizada a tradicional Terça Negra, projeto de iniciativa do Movimento Negro

Unificado (MNU), que une a música, a dança e o sagrado, como ação de resistência e

valorização da cultura de matriz afro-brasileira. O Pátio também se destaca pela gastronomia.

No local estão restaurantes e bares tradicionais, como O Buraquinho, Acauã, Banguê e o

Buraco do Sargento, que funcionava desde 1955, mas não resistiu diante da crise econômica

causada pela pandemia da Covid-19, e encerrou as atividades em 2021, repassando o imóvel

ao chef Thiago das Chagas, com o São Pedro Restaurante.



O Pátio de São Pedro também é território da fé. Além da Igreja de São Pedro, o local

é solo sagrado e de celebração das manifestações das religiões de matriz africana, como a

umbanda e o candomblé, fundamento de manifestações culturais como o Afoxé e o Maracatu.

Apesar da importância histórica do Pátio de São Pedro, o monumento carece de mais

atenção e investimento do executivo municipal. No momento, há apenas um coletor de lixo

instalado no local, o que é insuficiente para armazenar o volume de resíduos produzidos

diariamente no local, e que aumenta em dias de eventos. Realizar a instalação de mais

recipientes de lixos, garantindo também a manutenção periódica desses coletores, além de

deixar o local mais atrativo aos visitantes e turistas, eliminará possíveis focos de vetores de

doenças. Preservar o Pátio de São Pedro é salvaguardar a história do povo do Recife. Além de

atender aos anseios da população, haja vista o comprometimento desta Casa Legislativa com

a manutenção urbana da cidade.

Nesse sentido, portanto, solicitamos que seja feita indicação ao Excelentíssimo

Prefeito do Município do Recife, Sr. João Campos, e à Srª presidenta da Autarquia de

Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), Srª Marília Dantas, com o fim de que

seja realizada instalação de coletores de lixo no Pátio de São Pedro, com manutenção

periódica desses depósitos.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 25 de agosto de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora (PT)
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