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REQUERIMENTO Nº 299 / 21 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após 
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado a Secretária 
Municipal de Saúde, Senhora Magnilde Albuquerque, e a Direção do Hospital Neurocardio, as 
seguintes informações relativas ao atendimento à pacientes com covid-19 na unidade hospitalar: 

1. Quantos leitos custeados pelo Governo do Estado ou Prefeitura de Petrolina estão abertos 
para atendimento de pacientes com covid-19 no Neurocardio? E que seja informada a data 
da abertura desses leitos; 

2. Qual o valor pago pelas gestões (Estadual ou Municipal) para cada leito? 
3. O adicional de insalubridade tem sido pago regularmente pela unidade hospitalar aos 

funcionários que fazem jus ao mesmo? 

JUSTIFICATIVA: 

 Os cuidados com a saúde e o respeito aos profissionais da saúde devem sempre ser uma 
prioridade para uma gestão pública, esses mesmos pilares devem estra presentes a gestão de um 
unidades hospitalar. 

 O Neurocardio é um hospital referência em nossa região e vem há mais de 30 anos 
prestando um importante serviço para a população petrolinense, e esse serviço ganhou ainda mais 
importância nesse período de plena pandemia. 

 Contudo, é preciso que informações importantes para a população de Petrolina sejam 
disponibilizadas para que seja possível compreender como tem se dado o atendimento médico a 
paciente positivos para a covid-19, especificamente no que diz respeito a relação com as gestões 
estadual e municipal na contratações de leitos hospitalares. 

 A ainda é preciso que se elucide questões que chegaram a nosso conhecimento de que 
profissionais da saúde que trabalham no Neurocardio não estariam recebendo o adicional de 
insalubridade ao qual tem direito. 

Contamos com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, para que 
aprovarem o presente requerimento em respeito ao povo de Petrolina e de acordo com o previsto 
na lei nº 12.527 (Lei de acesso à informação). 

Sala das sessões, 08 de junho de 2021. 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 
VEREADOR 
cas 
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