
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº           , DE   2017. 

(Da Senhora Marinha Raupp) 

 
 
 
 

Solicita informações ao Senhor Ministro 

da Saúde sobre a Inspeção e Avaliação 

do Instituto de Oncologia e Radioterapia 

São Pellegrino, bem como informação a 

respeito do credenciamento da unidade 

de saúde - Hospital de Câncer da 

Amazônia, ambos na cidade de Porto 

Velho – Rondônia. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Com fundamento nos artigos 49, inciso X e 50, § 2º, ambos 

da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja 

encaminhado ao Senhor Ministro da Saúde, Excelentíssimo Senhor Ricardo 

Barros, o presente pedido de informação: 

Em 07 de março de 2017, o Secretário de Estado da Saúde 

de Rondônia, Sr. Williames Pimentel de Oliveira, encaminhou o ofício nº 

997/GAB/SESAU, ao Ministério da Saúde solicitando a designação de técnicos 

para inspeção e avaliação do serviço de oncologia do Instituto de Oncologia e 

Radioterapia São Pellegrino. Tais providências, também foram tomadas junto 

ao Conselho Federal de Medicina – CRF, Conselho Estadual de Medicina – 

CRM, Vigilância Estadual de Saúde e do Controle e Auditoria Estadual. 

Encaminhei Ofício nº 60/GDMR/2017, no dia 08 de março de 

2017, à Sua Excelência o Ministro Ricardo Barros, informando a transcrição da 

matéria veiculada através do sitio www.tvpovo.com, facebook TVJORNET/TV 

do Povo, publicado em 05 de março de 2017 (transcrição anexa). 

http://www.tvpovo.com/


Solicito, também, informações acerca do credenciamento da 

unidade de saúde - Hospital de Câncer da Amazônia, conforme a Portaria nº 

140, do Ministério da Saúde, publicada em 27 de fevereiro de 2014. 

Cabe aqui ressaltar, que também protocolei o Ofício nº 

057/2017/GDMR, no dia 06 de março de 2017, à Sua Excelência o Ministro 

Ricardo Barros, reiterando o pedido da habilitação do Hospital de Câncer da 

Amazônia, na cidade de Porto Velho – Rondônia. 

Diante da gravidade da denúncia relatada, além da urgência 

em dar uma resposta à população rondoniense mostrando a verdade dos fatos, 

é que solicito tais informações. 

 

 

Sala das Sessões, em 09 de Março de 2017. 

 
 
 
 

MARINHA RAUPP 
Deputada Federal- Rondônia 

 


