
 
Requerimento 

 

O Vereador Dilamar Soares, integrante da Bancada do PSD com assento 

nesta Casa Legislativa, na forma regimental, após ouvido o Plenário,     

Venho através deste, fundado na RESOLUÇÃO n° 0006/2016 de 12 de 

Setembro de 2016 (Regimento Interno), em seu artigo 76, o qual segue integra, requerer 

o que segue: 

Art. 76 - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos neste 

Regimento, serão criadas, por Resolução, mediante requerimento de um terço 

dos membros da Câmara para apuração de fato determinado. A comissão 

deverá indicar o número de membros e o prazo de funcionamento, que não 

poderá ser superior a 90 (noventa dias), podendo ser prorrogado por igual 

período. 

Fundado nos requisitos regimentais acima expostos, requer o presente 

vereador em conjunto com os demais requerentes, a abertura de Comissão Parlamentar 

de Inquérito, para apuração de recebimento de valores por parte dos médicos 

credenciados na rede SUS que exigem valores dos pacientes para realizar o 

procedimento de forma particular, muitas vezes alongando-se em encaminhar ou 

deixando de encaminhar a referência SUS para o procedimento.  

A propositura da referida “CPI” se motiva inicialmente pelo fato de que este 

vereador recebeu denúncias acompanhadas de print's de conversas onde médicos estão 

induzindo pacientes a realizar os procedimentos em seus consultórios e clínicas 

conveniadas mediante o argumento de que via SUS vai demorar. Além disso, pacientes 

que aguardam procedimentos na fila SUS estão recebendo ofertas de clínicas 

particulares para realizarem justamente o tratamento que esperam, o que leva este 

representante a crer que pode estar ocorrendo vazamento de informações de fichas que 

deveriam ser mantidas em sigilo. 

 Diante do Exposto, requer a abertura de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, tendo como fato a ser apurado se os médicos credenciados na rede SUS estão 

exigindo valores dos pacientes para realizar o procedimento de forma particular 
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causando prejuízo financeiro ao paciente e prejuízo social ao município, bem como se 

há compartilhamento de dados de pacientes com terceiros. 

 

Gravataí, 21 de Outubro de 2019.  

 

 

Vereador Dilamar Soares   
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