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SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº

, DE 2021 – CPI PANDEMIA

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 58, §§ 2º, II, e 3º da Constituição
Federal, e dos arts. 93, II, e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, o
aditamento do Requerimento nº 741, de 2021, para que os senhores Fausto Vieira
dos Santos Junior e Péricles Rodrigues do Nascimento, ambos Deputados
Estaduais do Estado do Amazonas, sejam convocados para prestar depoimento
perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
JUSTIFICAÇÃO
Desde o ano passado, o Governo do Estado do Amazonas é alvo de
várias investigações, coordenadas pela Polícia Federal, referentes a fraudes em
aquisições emergenciais e desvio de recursos públicos destinados ao
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Em maio de 2020, foi instalada uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para
“investigar e apurar a ocorrências de atos administrativos que importam
dilapidação do erário e gestão temerária da máquina pública durante a pandemia
da Covid-19”.
O requerimento que originou a intitulada CPI da Saúde é de autoria
do Deputado Estadual Péricles Rodrigues do Nascimento. Posteriormente, o
Deputado Péricles Nascimento foi escolhido para presidir os trabalhos da
Comissão e o Deputado Fausto Junior foi escolhido como relator.
Após 120 (cento e vinte) dias, as investigações da CPI revelaram que
“uma associação de indivíduos composta por autoridades, servidores públicos e
representantes de empresas privadas associaram-se com o intento de obter
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vantagens patrimoniais indevidas em detrimento do erário amazonense,
aproveitando-se para tanto, do afrouxamento das medidas de controle das
atividades administrativas”1.
Além disso, a CPI da Saúde também “teve atuação decisiva e
complementar às linhas de investigação”2 no escândalo dos ventiladores
pulmonares comprados pelo Governo do Estado do Amazonas por intermédio de
uma loja de vinhos.
As irregularidades na aquisição emergencial dos ventiladores
pulmonares deflagraram a Operação Sangria3, que teve início em junho de 2020
e atualmente está na quarta fase das investigações, onde se apura irregularidades
na construção do Hospital de Campanha Nilton Lins, em Manaus.
Diante deste contexto, pensamos que as convocações supracitadas
serão de importância singular para que exponham suas atuações e seus
conhecimentos sobre os fatos acima relacionados, o que, por si só, justifica a
convocação para essa CPI, com o objetivo único de restabelecer a verdade.
Nesse sentido, portanto, é que vislumbramos que os senhores
Péricles Rodrigues do Nascimento e Fausto Vieira dos Santos Junior, Deputados
Estaduais do Estado do Amazonas, tem muito a colaborar. Estas são as razões por
que se faz imprescindível a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, em 15 de junho de 2021.

Senador MARCOS ROGÉRIO
Líder do Democratas
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Relatório Final da CPI da Saúde Amazonas. Disponível em: <http://www.ale.am.gov.br/wpcontent/uploads/2020/05/RelatoI-rio-Final-Assinado.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2021.
2 Idem.
3 Portal G1. Operação Sangria: entenda a operação da PF que investiga desvios na saúde no Amazonas.
Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/06/02/operacao -sangria-entenda-a-operacaoda-pf-que-investiga-desvios-na-saude-no-amazonas.ghtml>. Acesso em : 07 jun 2021.
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