
INDICAÇÃO Nº 004984/2021

Indicamos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja
encaminhado apelo ao Excelentíssimo Senhor Paulo Henrique Saraiva Câmara, Governador
do Estado de Pernambuco; e ao Ilustríssimo André Longo, Secretário de Saúde; no sentido de
dar andamento às obras na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de
Escada, para benefício de moradores de dez municípios do Estado.

Da decisão desta Casa, e do inteiro teor desta proposição, dê-se conhecimento

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Governador do Estado de Pernambuco; André Longo,
Secretário de Saúde; Paulinho, Vereador da Câmara Municipal de Escada.

Justificativa

     A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Escada deveria atender
moradores de 10 municípios: Amaraji, Cortês, Escada, Gameleira, Primavera, Ribeirão, Rio
Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém e Tamandaré. A UPAE ofereceria serviços de
consultas em diversas especialidades, como dermatologia, cardiologia, endocrinologia,
otorrinolaringologia, urologia, oftalmologia, nefrologia e gastroenterologia. Já no setor de
diagnósticos, a população teria acesso a exames laboratoriais, oftalmológicos, além de
eletrocardiograma, holter, ecocardiograma, audiometria, endoscopia, raio-X, ultrassonografia
e teste ergométrico.

     De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a construção começou em 2014 e
deveria terminar em 180 dias, o equivalente a seis meses. mais de seis anos se passaram e,
mesmo sem ter sido inaugurada, a unidade de saúde já parece velha. Dos R$ 9,5 milhões do
contrato, foram gastos R$ 5,6 milhões, segundo o TCE. O dinheiro não foi bem investido, já
que, com a obra parada, toda a estrutura está se estragando. Em 2017, cerca de R$ 6,2 milhões
foram investidos para finalizar as obras físicas dos prédios e os trabalhos deveriam ser
concluídos em um prazo de seis meses. Todavia nada aconteceu. Em 2019, foi levantada
novamente a questão, e o Secretário de Finanças alegou que a obra precisou ser paralisada,
devido a problemas com a construtora. A Secretaria Estadual de Saúde fez uma auditoria
nesta obra, apurando saldo remanescente, alegando que em dezembro de 2019 o edital para
continuação das obras seria feito, e que no primeiro semestre de 2020 as obras já estariam
sendo retomadas, e que no primeiro semestre do corrente ano (2021) a UPAE estaria sendo
entregue. (informação retirada de:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/11/27/unidades-de-saude-fechadas-antes-
da-inauguracao-frustram-moradores-de-tres-cidades-de-pernambuco.ghtml. Acesso em:
11.02.2021).

     As obras foram iniciadas no início do primeiro mandato do Governador Paulo Câmara, e
até hoje não foram concluídas. Enquanto isso, os moradores dos municípios acima elencados,
perecem sem atendimento médico nessas cidades,



enquanto os serviços não estiverem disponíveis. Muitas pessoas passam a noite na fila, ou
saem de casa de madrugada, esperando um atendimento médico na Região Metropolitana, em
cidades distantes de seu local de residência.

     Diante dos fatos narrados acima, temos uma situação delicada, onde a obra precisa ser
concluída o mais breve possível. Portanto, peço apoio aos meus Nobres Pares para a
aprovação da presente Indicação.

Sala das Reuniões, em 18 de Fevereiro de 2021.

ROMERO SALES FILHO
Deputado


