CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO N°________de 2016
(Da Sra. Erika Kokay)
Requer a realização de audiência pública
para discutir a terceirização dos serviços
de saúde no Distrito Federal e a
contratação
de
servidores
(as)
concursados (as).

Senhor Presidente,
Nos termos dos Art. 24, Inciso III, combinado com o Art. 255 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Colegiado
desta Comissão, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a
terceirização dos serviços de saúde no Distrito Federal. Solicitamos que sejam
convidados (as) para a referida audiência:
I) O Secretário de Saúde do Distrito Federal, Sr. Humberto Lucena Pereira da Fonseca;
II) A Procuradora do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, Dr.ª Cláudia
Fernanda de Oliveira Pereira;
III) O Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Dr. Jairo Bisol;
IV) Representante do Conselho de Saúde do DF; e
V) Representante da comissão de servidores da saúde.
JUSTIFICAÇÃO
A possibilidade de ter instituições sem fins lucrativos no comando de hospitais
públicos do Distrito Federal é vista com temor pelos membros do Conselho de Saúde
local e representantes da sociedade civil. Trata-se de uma das propostas defendidas
pelo governo do DF para, segundo ele, resolver os problemas de gestão da área.
De acordo com fontes ligadas ao GDF, o projeto que está em elaboração
contemplaria projetos-pilotos, que seriam feitos na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) e no Hospital Regional de Ceilândia-DF.
Considerando a necessidade de se fazer o debate aprofundado com a
sociedade sobre os reais impactos e resultados de uma gestão da saúde nos moldes
propostos pelo GDF; a contratação dos (as) servidores (as) concursados (as) e a
discussão de outras alternativas para a melhoria da qualidade e o aperfeiçoamento
dos serviços públicos de saúde, apresentamos o presente Requerimento com vistas à
realização de audiência pública sobre o tema, iniciativa para a qual solicitamos o
valoroso apoio dos nobres Pares deste Colegiado.
Sala da Comissão, em____de_____________de 2016.
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