REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº
(Do Sr. Alexandre Padilha)

, DE 2020

Requer ao Ministro da Controladoria Geral da
União informação quanto a compra de
respiradores da China.

Senhor Presidente,
O Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º
da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, as seguintes informações desta Controladoria Geral
da União:

1) Esta Controladoria tomou conhecimento da desistência
pelo ministério da saúde da compra de 15 mil respiradores?
Em caso afirmativo, de que forma esse conhecimento se
deu?
2) O ministro da saúde Nelson Teich comunicou as razões
dessa desistência a este órgão?

JUSTIFICAÇÃO
Em audiência realizada ontem no Senado Federal, o
ministro da Saúde Nelson Teich, indagado sobre a recente desistência da
compra de 15 mil respiradores, revelou o seguinte:
Em relação à parte dos respiradores, à pergunta por que
eles foram cancelados, a informação que eu tive, e aí eu
tenho que confirmar isso, é que na verdade era um
intermediário que estava trazendo e existia alguma
suspeita em relação à condução desse processo. Inclusive
o que foi colocado e que eu tenho que checar é que tinha
que ser feito um depósito em dinheiro na Suíça para que
esses respiradores...
Metade
teria
que
ser
depositada
na
Suíça
antecipadamente e aí, diante disso, a gente optou por não

seguir, até porque não haviam sido, eles não foram
entregues, não tinha expectativa de entrega. Mas é uma
coisa que eu posso confirmar, mas a informação que eu
recebi é que essa compra foi feita muito anteriormente,
essa compra foi feita bem antes de eu entrar, aí isso foi a
informação que eu recebi. Mas eu posso confirmar isso aí...
É importante colocar que, em relação à China, não foi uma
posição ideológica. O problema com a China foi o processo
um pouco confuso, a gente ficar preocupado de ter que
depositar metade antes, num país como a Suíça, aí, as
instruções, então, a gente optou, aquilo que eu soube é que
se optou por não fazer essa opção. Mas eu acredito que
seja isso.

Diante desses fatos e verificado ser o tema de amplo
interesse do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões a teor do quanto
disposto no art.116 do RICD, com a urgência que se faz necessária, requeiro as
informações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, .................................

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP

