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EXCELENTÍSISMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO CEARÁ, DEPUTADO EVANDRO LEITÃO 

 

REQUERIMENTO DE INSTITUIÇÃO DE CPI Nº __________, DE 2021. 

 

 

REQUER A CRIAÇÃO DE COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA 

INVESTIGAR A IRREGULARIDADE NO 

FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO POR 

PARTE DE EMPRESAS NO ESTADO DO 

CEARÁ.  

 

Senhor Presidente: 

 

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do § 3.º do art. 58 da Constituição 

Federal, do art. 56 da Constituição Estadual e na forma dos arts. 53 a 62 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, A INSTITUIÇÃO DE 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), COMPOSTA POR 9 

(NOVE) DEPUTADOS TITULARES E IGUAL NÚMERO DE SUPLENTES, PARA 

INVESTIGAR, NO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS (PRORROGÁVEL), A 

IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO POR PARTE DE 

EMPRESAS NO ESTADO DO CEARÁ. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A instalação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem por escopo 

investigar o irregular fornecimento de oxigênio e o que está ocasionando a sua falta no 

âmbito do Estado do Ceará.  
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Com o crescimento do número de casos de Covid-19 e a consequente 

necessidade de internação de acometidos pela doença em hospitais de todo o Estado, 

municípios cearenses têm enfrentado risco de desabastecimento de oxigênio medicinal nas 

unidades de saúde. Segundo dados da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), no 

momento em que a pandemia avança pelo País, com explosão de internações, 74 (setenta e 

quatro) municípios do Ceará (40% do total) relatam “situação crítica” no abastecimento de 

oxigênio. Outras 10 cidades (5%) dizem estar em colapso pela falta de insumo.  

 

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) projeta que pelo menos 76 (setenta e 

seis) municípios de 15 (quinze) estados estão com o estoque de oxigênio hospitalar prestes 

a acabar. Diante da crescente demanda por internação de pacientes com Covid-19 e do 

crescimento do consumo de oxigênio pelas unidades de saúde do estado do Ceará para 

tratamento de tais casos, o fornecimento irregular de oxigênio pela principal fabricante de 

oxigênio hospitalar no Brasil traz prejuízos irreversíveis à população cearense. 

 

Em matéria publicada no Jornal Diário do Nordeste, no caderno Metro, o 

Promotor de Justiça Eneas Romero atesta que: “O problema é nas distribuidoras locais, 

que não estão conseguindo fornecer.” e enfatiza “algumas estão com problemas 

judiciais, pois estão cometendo irregularidades. O promotor cita o caso de uma 

empresa flagrada abastecendo oxigênio em uma oficina de motos no centro de 

Pentecoste.” (matéria jornalistica anexa). 

 

Preocupa-nos de sobremaneira o alerta feito pela empresa A & G 

contextualizado em matéria jornalistica do O POVO, onde afirma que poderá faltar 

oxigênio medicinal nos próximos dias, pois os “fornecedores estariam com a sua 

capacidade de envase “totalmente comprometida”. (cópia da matéria em anexo). 

 

Em reportagem do Portal Uol de 23 de março de 2021 consta que o  

“Ministério da Saúde identificou que seis Estados estão com situação preocupante no 

abastecimento de oxigênio medicinal, utilizado para atender pacientes com covid-19” e 
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entre eles está o Ceará. Segundo consta da matéria, o órgão divulgou essa informação após 

uma reunião com a PGR (Procuradoria Geral da República) e a própria White Martins, 

conforme matéria anexa. 

 

Estranha-nos, diante desse contexto, o fato de que a empresa White Martins 

seja a maior fornecedora de oxigênio no país e no Estado e existir um problema de 

fornecimento do produto. O que existe ou move a empresa a não solucionar essa 

situação?   

 

“O Ceará sedia a maior planta da multinacional no Brasil e uma das maiores da 

América Latina. A unidade do Pecém tem capacidade de produzir até 180 mil metors 

cúbicos de oxigênio por dia e atualmente possui um estoque de cerca de 4 milhões de m3 

de produto.” (Jornal O Povo, tópico Produção de Oxigênio, na matéria Pelo Menos quatro 

municípios já solicitaram transferência de pacientes por dificuldades no suprimento de 

oxigênio, cópia anexa). 

 

Fica evidente, por essa narrativa, a exigência de uma imediata investigação  

parlamentar, na forma de um disciplinamento jurídico mais abrangente e eficaz, capaz de 

dar proteção integral à população cearense e de impedir o colapso na saúde por ausência de 

oxigênio. 

 

A exposição feita nesta justificativa para o pedido de abertura de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito atende plenamente às exigências da Constituição 

Estadual (artigo 56, que exige apuração de fato determinado) e do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (artigo 53, Parágrafo 1.º, Inciso I, que trata da 

determinação do fato investigado).   

 

Por esses motivos, solicitamos a instauração de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, uma vez preenchidos os requisitos legais para sua existência válida, com o 

intuito não apenas de apurar, de forma aprofundada, os fatos acima relatados, mas também 

de produzir propostas para a prevenção e fiscalização da mencionada situação, 
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apresentando, então, uma resposta à sociedade brasileira. 

 

Sala das Comissões, em 23 de março de 2021. 

 

 

Deputado Guilherme Landim 

Presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde 

 

 


