COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

, DE 2019

(Dos Srs Deputados PROFESSORA ROSA NEIDE, ALEXANDRE
PADILHA e ASSIS CARVALHO)
Requer informações ao Ministro da Saúde sobre
a atual situação da política de atenção à saúde
dos povos indígenas no Brasil.

Senhor Presidente:
Requeiro, com base no artigo 50, § 2º da Constituição Federal combinado
com o § 2º, inciso V do artigo 24, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado Requerimento de
Informação ao Ministro da Saúde sobre a atual situação da política de atenção à
saúde dos povos indígenas no Brasil.
JUSTIFICAÇÃO
Neste primeiro semestre do ano, entre outros pontos importantes e sensíveis
que envolvem a política nacional de saúde, uma preocupação que ficou marcada
diz respeito à condução da política de atenção à saúde dos povos indígenas.
Conforme repercutido nas mídias, lideranças indígenas vinculadas ao Fórum
de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena e das Organizações
Indígenas de todo o país, apresentaram – por ocasião da 102ª Reunião da
Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI)-, realizada em março de 2019,
denúncias de que ações do governo estão paralisando o sistema de atenção à
saúde dos povos. A manutenção da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI), por certo é uma medida importante, mas é, sobretudo, necessário que ela
disponha de efetivas condições técnicas, políticas administrativas e orçamentárias
que repercutam positivamente nos estados e na atenção aos povos indígenas.
Assim, apresentamos o presente Requerimento solicitando informações ao
Ministro da Saúde sobre a atual situação da política de atenção à saúde dos povos
indígenas no Brasil, especialmente sobre os repasses, ao longo dos últimos anos

efetivados pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, notadamente
aqueles contratados a partir de convênios com organizações da sociedade civil,
que prestam serviço de saúde no âmbito dos 34 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs). Solicitamos, em especial, o status de repasse de verbas e
levantamento de eventuais pagamentos em atraso em relação à saúde indígena.
Solicitamos, também, os valores globais das dotações do Ministério da
Saúde destinadas à saúde dos povos indígenas, especialmente a execução
prevista para 2019 e a previsão para 2020, desagregadas por unidade federativa,
inclusive.
Queremos, portanto, informações detalhados sobre a ação do Ministério da
Saúde para fortalecer o subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, por
meio de dotações orçamentárias e financeiras compatíveis com os desafios que
temos.
Reflexos graves vêm sendo sentidos nos estados com sinalizações de que a
saúde indígena tem sido fortemente prejudicada e, por isso, requeremos as
informações solicitando o apoio dos nobres pares.

Sala das Comissões, em

_________________________________
Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
(PT-MT)

de maio de 2019.

____________________________
Deputado ALEXANDRE PADILHA
(PT-SP)

____________________________
Deputado ASSIS CARVALHO
(PT-PI)

