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COMISSÃO DE SAÚDE (CS) 

12.03.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aberta a 4ª reunião 

ordinária da Comissão de Saúde do período adicional à 4ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura convocada com a finalidade de: 1 - deliberar sobre a pauta, 2 - proceder às 

oitavas dos Srs. Durval de Moraes Júnior, ex-superintendente da Fundação Para o 

Remédio Popular (Furp), que já se faz presente, e o Sr. Afonso Celso de Barros Santos, 

superintendente da fundação da Furp, também se faz presente; e 3 - tratar de assuntos de 

interesse desta Comissão.  

Registro a presença dos nobres deputados e a vice-presidente dessa Comissão, 

deputada Analice Fernandes, deputado Hélio Nishimoto, deputado Carlos Neder, 

deputado Antonio Carlos Júnior – prazer em recebê-lo, deputado, tudo bem? O pai já 

fez grandes trabalhos por essa Casa aqui. Além da Prefeitura, foi meu colega aqui 

também. Uma honra tê-lo aqui na Casa também. Presente o nobre deputado Marcos 

Martins. 

Solicito à secretaria da Comissão a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, vice-

presidente desta Comissão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Solicitar a dispensa da leitura da 

Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estando todos de acordo, 

consideram-se lidas e aprovadas as Atas da reunião anterior. 

 

O SR. ANTÔNIO CARLOS JUNIOR - PSDB - Pela ordem, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, deputado 

Antônio Carlos. 

 

O SR. ANTÔNIO CARLOS JUNIOR - PSDB - Quero pedir vista dos itens 4, 

5 e 6.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, itens 4, 5 e 6 

têm regimento interno, prazo regimental. Dando sequência, item número 1: Projeto de 

lei nº 42 de 2018 do deputado Chico Sardelli, que autoriza o Poder Executivo a criar as 

Farmácias Vivas. Foi relatora a nobre deputada Analice Fernandes, que usa o seu 

parecer favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de 

acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item número 2: Projeto de lei nº 68 de 2018, do nobre deputado Gil Lancaster, 

que cria o Programa de Prevenção à Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídeos no 

Estado. Foi relator o deputado Itamar Borges, que exarou seu parecer favorável. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os 

deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Item número 3: projeto de lei nº 69189 do deputado Gil Lancaster, que criou o 

programa de Prevenção à Doença Alexander do Estado de São Paulo. Foi relator o 

nobre deputado Celino Cardoso, que exarou seu parecer contrário. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas 

e os Srs. Deputados que forem contrários ao projeto e favoráveis ao veto permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Rejeitado o projeto e mantido o veto. 

Agora, para se dar ciência, o item número 7: ofício do Ministério Público de São 

Paulo referente ao processo, que solicita manifestação da Assembleia Legislativa 

visando instruir os autos do processo. Epígrafe que tem por objeto análise da 

incondicionalidade por omissão na regulamentação administrativa do artigo 39 para 

segunda lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre cuidador social para o trato 

de pessoas com deficiência. A procuradoria da Assembleia Legislativa sugeriu 

encaminhamento da presente à Comissão de Saúde dessa Casa de leis para ciência do 

procedimento instaurado pelo Ministério Público. 
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Item número 8: ofício do senhor secretário de estado da Saúde, Dr. José 

Henrique Germann Ferreira, propondo calendário anual de 2019/2020 para apresentação 

dos relatórios quadrimestrais de gestões das informações do relatório resumido da 

execução orçamentária. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, trata-se de uma 

proposta do secretário que não quer dizer que necessariamente seja essa a opinião da 

Comissão. Então gostaria de sugerir a V. Exa. que esse item seja transformado no item 

de pauta quando da retomada dos trabalhos da Comissão, de tal maneira que os 

membros da Comissão decidam se de fato essa proposta é adequada. E eu peço a V. 

Exa. que nós recebamos cópia da sugestão feita pelo secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo. Muito obrigado, 

nobre deputado. 

Encaminho cópia a todos os deputados da Comissão e vamos acatar sugestão de 

Vossa Excelência, até para que a nova Comissão possa fazer avaliação dessa proposta 

do senhor secretário. 

Item número 9: ofício da Câmara Municipal de Araras encaminhando a noção de 

autoria da vereadora Ana Monteiro dos Santos Casagrande manifestando apelo com 

urgência na normalização do atendimento da radioterapia na DRF 10. 

Item 10: ofício da Câmara Municipal de Paulista encaminhando cópia do 

requerimento de número 19, de autoria do vereador João Carlos de Almeida, aprovado 

daquela edilidade solicitando providências cabíveis no sentido de intervir junto ao 

governo do estado para que haja a revogação da decisão referente a DRS 9 – Marília –, 

que versam sobre o encaminhamento do paciente em tratamento oncológico, moradores 

da região, para a cidade de Tupã e Marília, e não mais para os hospitais de referência 

localizados em Barretos e Jaú. 

Item número 11: resposta da Secretaria da Saúde ao requerimento de informação 

257/18 da Comissão de Saúde, que requer ao senhor secretário de estado da Saúde 
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informações sobre o atendimento no Hospital Regional de São Mateus e do Hospital 

Estadual de Sapopemba. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela poder, nobre 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu gostaria de obter uma cópia dessa 

resposta da Secretaria. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem dúvida, vamos 

encaminhar a V. Exa. e também aos outros Srs. Deputados para que tomem ciência da 

resposta.  

Dando sequência aos trabalhos, vamos agora para o item… Conforme o 

cronograma, senhores deputados, o Dr. Durval de Moraes e o Dr. Afonso Celso de 

Barros já se encontram presentes. Um é ex-superintendente, o outro é superintendente. 

Gostaria de consultá-los se continuamos nessa mesma forma: primeiro o ex e depois o 

atual superintendente ou o inverso? Como os senhores desejam?  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Originalmente essa proposta partiu da 

líder da bancada do PT, a deputada Beth Sahão, e subscrita por outros dois deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Que se faz presente me 

desculpe, pela oportunidade, a deputada Beth Sahão. Obrigado pela sua presença. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E a proposta foi feita num determinado 

contexto em que denúncias foram sendo apresentadas relativas à Furp. Então eu não sei 

se é melhor uma fala genérica ou se era melhor que nós retomássemos algumas dessas 
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denúncias, de tal maneira que eles pudessem se reportar às denúncias propriamente 

ditas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para agilizar até o 

procedimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que é importante. 

Se todos concordarem, vamos proceder dessa maneira então. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então havendo... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se faz presente também, 

nobre deputado, só para justificar, também acompanha o Dr. Afonso Celso de Barros, 

que é o atual superintendente, o Dr. Adriano Noronha, advogado da Furp, se faz 

presente e se qualificou aqui. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos o atual… 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E o ex. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - e o anterior? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O anterior. E o advogado 

do atual.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Então eu peço licença à 

deputada Beth Sahão, que vai tratar de um tema essencialmente... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só para… Excelência, o 

advogado está há 20 anos na Furp, então ele é da atual, da ex. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa vinda da diretoria da Furp atual e 

anterior decorre de uma convocação, diferentemente do que ocorreu com o Iamspe, em 

que os convites não resultaram em nada efetivo, na medida em que a direção do Iamspe, 

uma vez chamada a esta Comissão, a cada momento alegou ou motivo de doença ou 

outros para não vir. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Medo da algema, 

Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem medo da algema. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. Por essa razão foi feita 

uma sugestão para ser analisada aí na nova gestão da Comissão, de que talvez fosse 

conveniente nós termos aqui uma subcomissão permanente que acompanhe a situação 

do Iamspe, tanto no que diz respeito à situação orçamentária-financeira, uma vez que 

ela vem sendo mantida com a contribuição só dos trabalhadores, como também as 

denúncias que envolveram a Qualicorp e outras entidades que atuam no ramo da saúde 

suplementar. Mas isso é um assunto do Iamspe. 

Então eu vou retomar algumas questões, e aí os senhores poderiam anotar para 

que retomassem quando das suas falas. Primeira matéria, é uma matéria de 2010 – vou 

deixar depois cópia com o presidente. Em 2010, inaugurada há um ano em São Paulo, a 

Fábrica de Genéricos não funciona. A Fundação do Remédio Popular, ligada ao 

governo estadual, diz que não funciona porque depende de autorização da Anvisa, que 

por sua vez nega a necessidade de tal licença. Nós estamos falando aqui da famosa 

Fábrica de Américo Brasiliense. 

É importante que a Assembleia saiba exatamente quantos anos levou para a 

construção dessa fábrica, se ela está hoje em funcionamento e, se não está, o que é que 

tem impedido o funcionamento dessa fábrica em Américo Brasiliense. 

Depois nós recebemos aqui denúncias de irregularidades em processos 

licitatórios, inclusive com o favorecimento de empresas. Eu vou deixar depois isso para 

a deputada Beth Sahão. 
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Uma terceira matéria trata da questão da abertura de concorrência para passar a 

mãos privadas a entrega de remédios sobre responsabilidade, do ponto de vista da 

produção, pela Furp; do ponto de vista da distribuição, a ideia era fazer isso por meio de 

parceria público-privada. 

A Furp sempre foi um patrimônio do governo do Estado, uma fundação bastante 

respeitada e que cumpriu um papel muito importante na implantação do SUS e cumpre 

ainda hoje. Entretanto, havia uma expectativa de que a direção da Furp delimitasse 

claramente qual é a sua importância, o seu papel e não advogar-se à ideia da 

privatização de atividades nobres da própria Furp. 

Entretanto, em 2017, quando foi feita uma audiência pública aqui na 

Assembleia, de iniciativa do deputado Alencar Santana, estranhamente o que foi dito 

pelo superintendente da Furp foi o seguinte: “Tem que terceirizar mesmo”. Em 

audiência pública com políticos e trabalhadores o superintendente do órgão ligado ao 

Governo do Estado de São Paulo defendeu a precarização do trabalho, na opinião da 

matéria. 

E segue então a discussão a partir da fala do Sr. Durval de Moraes, defendendo, 

pelo que consta na matéria, que seria talvez melhor terceirizar as atividades da Furp ao 

invés de continuar assumindo como uma competência própria da fundação. Isso é uma 

questão que dialoga também com a ideia então da parceria público-privada. Quais 

seriam as ações inerentes à Furp que ficariam delegadas ao setor privado, e se de fato 

isso já foi implementado, conforme era a proposta do Governo?  

Em 2012, o Tribunal de Contas do Estado reprovou a prestação de contas da 

Furp, e nós gostaríamos de saber se esse problema aconteceu apenas em 2012, por estar 

relacionado à questão da unidade de Américo Brasiliense, ou se esse problema foi 

recorrente – não sei, Sr. Presidente, se nós temos a presença aqui do Tribunal de Contas 

do Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Hoje não, Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Hoje nós não temos. Então eu gostaria 

que os senhores nos informassem, numa série histórica, em que anos houve reprovação 

da prestação de contas da Furp pelo Tribunal de Contas do Estado ou se o problema se 

ateve apenas ao ano de 2012, e o que levou a essa reprovação?  
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Agora, mais recentemente, há todo um debate sobre as farmácias da chamada 

Rede Hora Certa. Então, em matéria de 2017, houve o questionamento se valeria a pena 

ou não manter farmácias populares, farmácias de iniciativa do governo federal, 

farmácias da Rede Hora Certa; e nesse caso, se a produção que nós temos hoje na Furp 

seria condizente com a abertura de unidades, de maneira a facilitar que a população 

pudesse acessar os medicamentos da Furp e outros de iniciativa do governo federal, ou 

mesmo do governo estadual, que pudessem estar sendo ofertados tanto na Rede Hora 

Certa como também nas farmácias populares. 

Agora em 2018, a Camargo Corrêa cita propina em órgão de remédios de São 

Paulo. Em delação ao Ministério Público Estadual, executivas da empreiteira Camargo 

Corrêa relatam repasse a dois ex-funcionários para que a fundação desistisse de uma 

disputa judicial û todo esse material vai ser entregue em vossas mãos, presidente, e 

eventualmente uma cópia para os demais membros da Comissão. Não vou entrar em 

detalhes para não tomar muito tempo, mas é um fato conhecido, que decorre dessa 

denúncia da Camargo Corrêa. 

Em 2019, portanto, neste ano em que nós estamos, a Comissão de Saúde apura 

denúncia de pagamento de propina na Furp. O superintendente da fundação prestará 

depoimento na Assembleia Legislativa sobre as acusações feitas pelo executivo da 

Camargo Corrêa. Quer dizer, a matéria aqui cria uma expectativa em relação à nossa 

reunião de hoje. Entretanto, nós não sabemos se esse tipo de investigação está correndo 

sob sigilo no Ministério Público ou se não há nenhum problema que os senhores se 

pronunciem sobre o que efetivamente foi apurado até o momento.  

E uma última questão: durante a gestão anterior, houve uma decisão polêmica de 

oferecer medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde para a Secretaria Municipal da 

Saúde, adquiridos na iniciativa privada, mediante a diminuição do ICMS, ou seja, o 

governo do estado promoveu uma isenção tributária de maneira a ofertar ao governo da 

prefeitura de São Paulo medicamentos em valores que não condiziam com os valores de 

mercado. E fez isso não mediante um Projeto de lei analisado no Parlamento Estadual, 

mas fez isso por um ato do Executivo, mediante um decreto que gerou toda uma 

polêmica, inclusive junto ao Ministério Público, aos órgãos de comunicação e ao 

Tribunal de Contas do Estado.  

E a dúvida é: além da maneira como se deu esta implementação da isenção 

tributária, sem aprovação do Parlamento Estadual, esse tipo de medicamento não 

poderia ter sido ofertado à Secretaria Municipal de Saúde da capital por iniciativa da 
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própria Furp, sem que o Governo tivesse que recorrer à iniciativa privada para adquiri-

los e depois repassar ao Município em condições vantajosas, em prejuízo do Tesouro 

Estadual? Então essas são as questões que eu entendo mais relevantes. Deputada Beth 

Sahão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Cumprimentar o presidente, os 

deputados e deputadas desta Comissão, os membros da Furp. 

Houve um momento que teve um aditivo no dia que foi celebrado, no dia 22/11, 

se não me engano, de 2008 – entre 2008/2009 –, com um acréscimo numa licitação, que 

já era bastante expressiva, de cerca de 22 milhões. Esse aditivo me parece que a 

Fundação não contestou a ação da empreiteira que estava desenvolvendo a obra, que fez 

a solicitação, e nem buscou o relatório para verificar o equilíbrio financeiro e 

econômico desses 22 milhões, que é um valor bastante expressivo, por sinal, no máximo 

do valor permitido por lei, do percentual permitido por lei, para fazer esse termo aditivo.  

Queria saber: por que não houve a contestação? Se a empresa imediatamente 

concordou com esse valor? É estranho que isso não tenha sido pelo menos discutido 

com a empreiteira.  

A outra questão: se houve um procedimento interno na Furp para investigar os 

motivos do pagamento auferido pelo consórcio e não questionado, quer dizer, qual a 

razão disso? Na época pelo ex-superintendente Flávio Francisco Vormittag e pelo 

engenheiro e ex-gerente de construção, Sr. Ricardo Luiz Mahfuz. Também se hoje ou se 

na época alguma sindicância foi feita, alguma sindicância interna. Se existe ainda 

alguma sindicância na Furp que está sendo transcorrida e em que fase estão essas 

investigações? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para acrescentar: em 2014, a 

Assembleia autorizou 29,7 milhões para a Furp. A Furp não gastou 70% desse dinheiro. 

Em 2015, a Assembleia autorizou 32 milhões e 400 mil para a Furp e a Furp não gastou 

84,82% desse dinheiro. Em 2016, a Furp não gastou 75,10% do autorizado pela 

Assembleia.  
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Se nós pegarmos os últimos cinco anos e esses dados estiverem incorretos – 

depois eu gostaria que fossem apresentados aos senhores.  

A Assembleia autorizou para a Furp 94 milhões 558 mil e 347 reais. Dos 94,5 

milhões, a Furp gastou, liquidado efetivamente, 29 milhões. Portanto a Furp não gastou 

65,5 milhões autorizados pela Assembleia, correspondendo a 69,33% do autorizado. 

Isso causa espécie: ou bem a Assembleia está superestimando a necessidade de recurso 

para a Furp ou houve uma mudança na lógica de execução orçamentária dentro da Furp, 

houve problemas de natureza de execução orçamentária que possam ter justificado isso. 

Então, depois seria importante que os senhores nos esclarecessem. Vou deixar esse 

material também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Excelência. 

Registrar a presença do nobre deputado Julio César. Muito obrigado pela sua presença 

também. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só queria dizer que o valor do contrato 

inicial naquela ocasião era de 124 milhões e 544 mil reais e ele foi, com o aditamento, 

para 155 milhões e 546 mil reais, quer dizer, um aditamento bastante grande. Qual a 

razão disso, quer dizer, o que foi acrescentado tanto nesta obra para representar aí mais 

de 20 milhões em valores nominais? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Os senhores 

desejam já fazer todo o questionamento, abrimos a palavra àqueles que estão aqui, 

depois a gente vai questionando… como… 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já responde, porque assim 

facilita, não é, nobre deputado? Então gostaria de pedir ao ex-superintendente que 

fizesse a sua apresentação rapidamente, suas colocações e já respondesse. Se o senhor 

puder pegar esse microfone acho que é melhor que o outro aí. Estes aqui, esperamos que 

a futura Mesa substitua. 
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O SR. DURVAL DE MORAES JUNIOR - Boa tarde a todos. Boa tarde, 

presidente e nobres deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Lá sobra dinheiro e aqui 

falta.  

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Acho que essa conta não está 

batendo. Eu sou Durval de Moraes Júnior, fui superintendente da Furp de junho de 2015 

até janeiro de 2019. Soube do caso de eventual vantagem pela mídia, acho que como a 

maioria de vocês, e que trata aí o convite para estarmos aqui. Mas parece que a pauta é 

muito mais ampla, vocês trouxeram outros pontos aqui. Eu acho que eu posso tentar 

ajudar, porque o Afonso assumiu a Furp recentemente, tem dois meses de gestão – 40 

dias úteis. Então naquilo que eu puder estar contribuindo com vocês, estou à inteira 

disposição. 

Com relação ao funcionamento da fábrica de Américo Brasiliense, que foi a 

primeira questão colocada pelo deputado: a fábrica iniciou suas atividades, se eu não me 

engano, em agosto 2015. De agosto 2015 até final de 2018, ela fabricou mais de um 

bilhão e dois milhões de unidades farmacológicas. Então ela está em funcionamento.  

Com relação ao item “favorecimento licitatório – abertura de concorrência para 

distribuição de medicamentos”, é o item? O segundo item que o senhor comentou? Não 

sei se anotei errado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O segundo item eu deleguei à deputada 

Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - No meu caso, eu estou questionando 

este aditamento na licitação daquele momento. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Tá, então eu vou chegar lá. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT -E por que a empresa também não se 

defendeu disso ou procurou saber quais eram os cronogramas. 
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O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - É que eu olhei aqui na ordem que 

o deputado colocou e eu estou tentando seguir essa ordem. Mas se eu pular alguma 

coisa a gente pode voltar. Aí teve uma audiência pública aqui com o deputado Alencar, 

onde eu afirmei que acho que terceirizar era necessário. Eu fiz essa informação falando 

da lavanderia da Furp. A Furp não tem, e não tinha na época, mais funcionários, os 

equipamentos não estavam mais em condições de uso e a melhor alternativa para aquela 

época era realmente a terceirização. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, o senhor não fez a defesa da 

terceirização das atividades próprias?  

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Não, inclusive está escrito isso no 

artigo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim. Mas, como eu não participei da 

audiência, eu não posso me pautar só pelo artigo. Gostaria de saber qual é a 

compreensão que os senhores têm do papel da Furp. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Não, foi só da lavanderia. É que a 

chamada não traduz a realidade. Eu falei, o assunto em discussão era a lavanderia. Bom, 

aí tem a questão da prestação de contas, que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas em 

2012. Eu soube recentemente também, então não posso nem opinar quais foram os 

motivos que levaram à rejeição. Foi publicada esses dias aí, se não me engano, não é? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa matéria é de 2012, portanto, faz 

sete anos. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JUNIOR - É que eu vi esses dias aí no 

“Diário Oficial”. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pode ser que tenha havido alguma 

outra nova rejeição que eu desconheça. 
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O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - É, mas eu não posso responder 

esse ponto porque eu nunca me proferi – nesse item aqui. Aí tem com relação à 

Farmácia Hora Certa – ou Dose Certa –, que o senhor estava se referindo?  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Estou me referindo… Nós não estamos 

com pegadinhas aqui. Estou me referindo a uma matéria que foi entregue ao presidente 

e que eu quero que chegue em suas mãos. Eu fiz a leitura tal e qual está na matéria. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Não, tudo bem, só estou querendo 

ter a compreensão correta. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois é, mas o senhor conhece 

perfeitamente a área ou deve conhecer por ter presidido o órgão. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Durval, enquanto o 

senhor faz a leitura, nós não poderíamos pedir para o advogado, que tem 20 anos na 

empresa, saber ou nos informar como é que está a rejeição de contas de 2012? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Porque eu acho que essa Comissão, Sr. 

Presidente, merece respeito. A pessoa veio aqui é para contribuir para o esclarecimento 

de fatos. Se não há problemas, não há problema, mas ele tem que se ater ao que foi dito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente, Excelência. 

Dr. Adriano, o senhor saberia responder? O senhor pode falar no microfone, por 

gentileza. 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Boa tarde a todos, presidente e nobres 

deputados. Sou advogado da Fundação há algum tempo e confesso que eu vim 

preparado para responder qualquer questão sobre o citado aditivo contratual do contrato 

da fábrica de Américo Brasiliense. Então a maioria dos assuntos aqui eu sinceramente 

não me sinto preparado para responder, até porque eu não sou também o gerente da 

gerência jurídica. Então, sinceramente, sobre a maioria desses assuntos, eu não me sinto 
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preparado para responder em razão da convocação que foi feita, que diz respeito ao 

contrato de Américo Brasiliense – o citado o aditamento em torno de 22 milhões. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre 

deputada. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É que Vossa Excelência falou que ele 

tem 20 anos de Furp, então a gente esperava que ele pudesse ter as informações para nos 

passar. Então eu estou achando estranho, porque ninguém aí tem condição. O presidente 

eu até reconheço que está chegando agora, também não tem ainda familiaridade com 

tudo. Mas alguém precisa responder por aquele período, não é possível que nós aqui não 

tenhamos as informações que nós precisamos ter. 

Fizemos essa audiência, foi aprovado o requerimento convocando-os exatamente 

para que nós pudéssemos ter essas informações. E agora eles vêm aqui e ninguém tem, 

ninguém sabe. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - O convite que eu recebi era para 

falar justamente do assunto que o Dr. Adriano comentou. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos tentar, pela gestão 

que o senhor fez, saber tudo o que senhor fez lá, dar as informações e assim a 

Assembleia não precisa fazer uma CPI, não precisa ficar olhando lá, não precisa chamar 

o Ministério Público, Tribunal de Contas. A gente quer aqui saber das coisas que 

acontecem. Nossa função aqui é fiscalizar, é propor leis, é modificar, aprimorar a 

legislação, fiscalizar o Executivo e inclusive essa empresa, que é fundamental para o 

estado de São Paulo, e que eu ainda quero saber por que falta tanto remédio para as 

prefeituras – como acho que a deputada Analice e os outros desejam saber, o que falta. 

São dados importantes que os deputados trazem aqui. Se a Assembleia dá o 

recurso, não usa recurso, falta remédio para as prefeituras, o porquê. E outras coisas. 

Nós queremos saber, nós queremos informação. Se não querem dar informação: “Não 

queremos dar informação, estamos indo embora”, a gente toma as medidas cabíveis 

aqui, não há problema nenhum. Mas a deputada Analice estava pedindo pela ordem. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu só gostaria, presidente, mesmo 

nessa esteira de Vossa Excelência, perguntar qual é o problema hoje que a Furp tem, se 

tem? É importante, já que o Estado vem colaborando, recursos públicos têm sido 

liberados, isso me causa também estranheza. As contas da empresa, que é a maior 

estatal, foram rejeitadas e o presidente não sabe, jurídico não sabe, como que fica isso? 

Alguém pode explicar pelo menos essa pergunta que é tão simples? Essa resposta eu 

acho que nós precisaríamos ter. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Em relação à prestação de contas 

de 2012: eu não sei qual foi a motivação que levou à rejeição das contas. Precisaria, 

junto com o jurídico ou o presidente atual, levantar o que motivou, se foi em 2012, eu 

entrei em 2015. 

Com relação ao evento sobre o acordo feito na Américo Brasiliense, do 

consórcio com a Furp, porque essa é a pauta principal, não é essa? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eles foram convidados 

ou convocados? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foram convidados, 

Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Foram convidados? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O requerimento era de 

convocação… 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E foi transformado em convite. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E transformado em 

convite.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então não há nenhuma obrigatoriedade 

dos senhores responderem. Entretanto, como isso aqui é uma representação do povo 

paulista, há dúvidas, como disse a deputada Analice Fernandes, que nós gostaríamos de 

ver esclarecidas, desde os dados que apresentei – e o senhor pode contestar –, de 

recursos autorizados pelo Parlamento e não gastos efetivamente – porque eu comparei o 

autorizado com o liquidado. Até uma suspeita que se tem, a partir das declarações 

dadas, de que talvez haja um movimento para esvaziar a Furp e trocar isso pela 

aquisição de medicamentos do mercado privado, porque historicamente a Furp é 

respeitada pela sua produção, pela sua capacidade de servir ao SUS.  

E se progressivamente a Assembleia autoriza recursos e ela não utiliza, e a 

direção da Furp começa a divulgar a ideia da terceirização, da privatização, nós vamos 

chegar a um momento em que a Furp pode ser extinta. A atual diretoria defende a 

extinção da Furp? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre 

deputada. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu queria também acrescentar aí e 

principalmente para o advogado, que também está na empresa há bastante tempo, há 

duas décadas: a Camargo Corrêa parece que entrou na Justiça para comprar, fazer com 

que o valor fosse aprovado – o aditivo fosse aprovado. E o que aconteceu? Quer dizer, 

ele é o advogado jurídico da empresa, como que o jurídico da empresa não acompanha 

algo que está sendo tratado na sua área, na área sua, dessa questão judicializada – 

porque foi judicializado esse aditivo.  

Às vezes uma empresa pede um aditivo (a própria empresa), a construtora pega 

o aditivo, a própria empresa reconhece que o valor é pequeno e tal, tem lá os reparos. 

Chama o departamento de engenharia, o departamento de engenharia concorda e tudo 

bem, mas é um valor alto, não é? Vinte milhões de reais não é pouca coisa. 
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E então o que aconteceu para o jurídico não se interpor a isso, não fazer a defesa 

desse dinheiro público? Quer dizer, concordou simplesmente, não se manifestou no 

processo, nada. E como é que fica? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou devolver a palavra ao 

Dr. Adriano. 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Esse assunto acho que é o principal da pauta e 

eu realmente me sinto confortável para esclarecer. Deixe-me só pegar aqui uma 

informação que eu trouxe. Esse pedido que se fala em aditivo de 22 milhões na verdade 

é um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo que foi 

formulado pelo consórcio contratado. Foi formulado em 27 de agosto de 2007.  

Esse pedido de reequilíbrio econômico-financeiro gerou um processo 

administrativo lá na Fundação que conta atualmente com 33 volumes, e ele foi discutido 

analisado e reanalisado por diversas áreas da Fundação – inclusive a gerenciadora da 

obra na época, o Instituto Uniemp –, e o pedido inicial reportava em torno de 16 

milhões.  

Em 15 de agosto de 2008, um ano posterior ao pedido, o pedido foi reformulado 

pelo consórcio atingindo a cifra de 33 milhões. Depois, em maio de 2009, esse pedido 

foi reformulado pelo consórcio contratado e atingiu a cifra de 59 milhões. 

Depois das análises realizadas, internas, e todas registradas no processo 

administrativo, o consórcio acabou reduzindo a pretensão para 15 milhões, o.k.? Pois 

bem. Depois de todas essas análises, inclusive análise por parte da Secretaria da Saúde 

do Estado, foi reconhecido neste processo administrativo que aquele pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro resultava num valor atualizado até outubro de 2009, 

portanto, insisto, quatro anos e meio depois da discussão em um valor de 14 milhões e 

957 mil. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só para registrar a 

presença: passou por aqui o líder do PSDB, deputado Cássio Navarro.  

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Perfeito, Excelência. Como eu disse, esse 

pedido de reequilíbrio teve análise da gerenciadora da obra dele, análise da assessoria 

técnica de engenharia da Fundação, gerência de divisão administrativa e financeira da 
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Fundação, gerência financeira da Fundação, gerência jurídica da Fundação, consultoria 

jurídica da Secretaria de Estado da Saúde e grupo técnico de edificações da Secretaria 

Estadual da Saúde.  

E depois de tanto tempo e desse reconhecimento do direito no processo 

administrativo, sem que houvesse ocorrido ainda o pagamento desse valor, foi que o 

consórcio acionou judicialmente a Fundação. Então teve-se muita discussão a respeito 

do valor. Repito: são 33 volumes de processo.  

A ação foi distribuída em 19 de março de 2012. Distribuída ação judicial, tem a 

citação da Fundação, e aí vem a questão do que se fazer. Na época, foi elaborado um 

estudo e concluiu-se que, diante do reconhecimento do débito na via administrativa no 

citado processo administrativo, eventual defesa da Fundação nesta ação judicial poderia 

caracterizar inclusive litigância de má-fé e majorar ainda mais o débito da Fundação. 

Isso tem um parecer – que é meu, inclusive –, está no processo administrativo, cito 

todas as fases do processo, todas as formas de defesa do processo, as razões pela não 

apresentação de defesa. Por essa razão é que não foi apresentada a defesa no processo. 

Então, no processo judicial, de fato, não houve contestação. E não houve 

contestação porque o direito já havia sido reconhecido no processo administrativo. Não 

existia matéria para defesa de mérito, para defesa processual e, portanto, não foi 

apresentada contestação. E também não haveria a ausência de contestação nesse caso 

específico. Não traria para a Fundação nenhum prejuízo de ordem material ou pessoal, 

porque principalmente o direito já havia sido reconhecido no processo administrativo. 

E depois da celebração, aliás, depois do prazo para contestação, o juiz proferiu 

sentença em setembro de 2013. E na sentença ele diz expressamente que, não pelo fato 

da não apresentação de contestação, mas pelo fato de que o processo judicial já estava 

instruído com elementos do processo administrativo em que é reconhecido o débito, 

outrora de valores muito elevados. E acabou impondo a condenação da Fundação.  

Condenou ainda em honorários de sucumbência de 10%, e tanto a Fundação 

como o Ministério Público apelaram da sentença para discutir o quê? Para discutir a 

condenação aos honorários de sucumbência do percentual fixado, porque entendia 

excessivo. Na tramitação do recurso é que foi firmado o acordo entre as partes. O valor 

foi atualizado, ele representava, na época de novembro de 2013, já a sentença – o valor 

de 22 milhões e 270 mil. Esse valor foi reconhecido posteriormente pelo contador 

judicial como correto, representando aquilo que era o título executivo, o.k.?  
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E foi feito um acordo, entendeu-se fazer um acordo. Esse acordo foi feito em 

março de 2014 no valor de 18 milhões e 939 mil reais. Foi pago em 48 parcelas, com 

atualização pela tabela do Tribunal de Justiça, e esse acordo representou um desconto de 

três milhões e 331 mil reais, aproximadamente. Então, só esclarecendo: nunca deixou de 

haver discussão sobre direito pleiteado. O direito pleiteado de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro foi muito e exaustivamente discutido. Então houve, 

sim, contestação por parte da Furp dos valores e do direito pleiteado na via 

administrativa, tanto que alguns dos itens que integravam o pedido de recomposição não 

foram acolhidos.  

Então era isso que eu tinha a dizer para os senhores com relação ao suposto 

recebimento de propina pelo ex-superintendente da Fundação e pelo ex-assessor técnico 

de engenharia. Isso está em investigação, a Fundação não tem acompanhado por conta 

do sigilo que está, se eu não me engano, está gravado em sigilo. E a Fundação, lógico 

que, se provado que houve esse pagamento de propina e se couber ressarcimento, a 

Fundação, não tenham dúvida de que a Fundação vai sim buscar. Sobre esse processo, 

era isso que eu tinha para falar, Excelência.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - À disposição para eventuais perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Pela ordem, 

deputada. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu queria saber por que não fez o acordo 

antes da sentença dada pelo juiz? Se eles já tinham dados, já tinham pareceres dos 

relatórios administrativos, por que então não se firmou um acordo com antecedência? 

Por que deixar que isso fosse dado para a Justiça fazê-lo? É porque fica muito dúbia 

essa explicação, a gente não consegue entender: se tinha todos os elementos para poder 

encurtar esse processo, por que “encompridou” ele tanto assim?  

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Bom, as negociações a respeito do acordo 

foram precedidas de análises internas por conta do nosso conselho deliberativo. Já se 

tinha um valor estabelecido e isso dependia de aprovação do conselho deliberativo para 
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fazer o pagamento na via administrativa. E o conselho deliberativo não havia ainda 

aprovado o pagamento dessa despesa, embora já reconhecida. E por conta, acredito que 

da demora em resolver a questão, é que o consórcio acabou judicializando a ação.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas, espera um pouquinho, por 

gentileza. Se o conselho não aprovou ainda, então por que você não recorreu? Por que 

não se recorreu? Quer dizer, não tinha ainda uma definição do conselho deliberativo 

concordando com, pelo que eu estou entendendo – estou acompanhando o teu raciocínio 

–, não tinha ainda uma decisão do conselho concordando com os pareceres 

administrativos. Ora, se ainda isso não era concluso, por que então vocês não fizeram o 

recurso na Justiça? Por que vocês não recorreram disso? 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Como eu disse antes, o valor já havia sido 

definido em pareceres técnicos, já havia todos os pareceres projetando a aprovação 

desses valores. Não havia mais discussão sobre valores internamente na Fundação. Só o 

pagamento é que dependeria do conselho deliberativo aprovar, e o conselho deliberativo 

realizou várias reuniões a respeito do assunto, inclusive uma delas, se não me engano, 

extraordinária. E o que acabou ocorrendo é que o conselho não aprovava o pagamento – 

as razões eu não sei dizer, não participava das reuniões do conselho –, e o fato é que o 

consórcio acabou, acho que sem paciência de esperar mais, já havia definição de valor, 

acabou judicializando a questão. É essa a colocação que eu tinha que fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Na sequência aberta aqui 

à inscrição… 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu não ouvi a resposta do porquê de 

não terem gasto os recursos autorizados pela Assembleia ou se eles contestam esses 

valores. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Deputado, eu estou olhando aqui a 

questão de investimentos, não é? Item… Esses valores aqui, eu não vim preparado para 

essa questão. Mas, pelo que me parece, são recursos do Ministério da Saúde, que foram 

orçados cada um em seu ano, e, por diversos motivos burocráticos, como até mudança 

de projeto, nem todos os investimentos foram realizados. 
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Isso tem um dossiê na Furp que pode ser fornecido para os senhores para 

explicar passo a passo o que foi que aconteceu ou os motivos que não levaram à 

realização desse investimento.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor está entendendo que se trata 

de transferências intergovernamentais? 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Isso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, não são recursos do Estado. 

 

O SR. DURVAL DE MORAES JÚNIOR - Não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu pedi para o assessor econômico da 

bancada do PT vir aqui, porque ele é que preparou a tabela, para nós sabermos se há 

concordância de que são recursos de transferência ou se são de dotações orçamentárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Dando 

sequência, está aberta a inscrição dos Srs. Deputados. Até para entender um pouquinho 

melhor a situação, também vou fazer um questionamento, se me permitem. 

Bom, houve uma contratação por 124 milhões de reais a para construção de uma 

obra. Item número 1: tinha projeto executivo?  

Número 2: se havia projeto executivo, por que houve suplementação de 25% do 

valor da obra?  

Número 3: foi aumento de obra, foi o quê? Ajuste de planilha? – que a gente vê 

fazer no mundo afora e precisava acabar, porque aditivo é para aditivar quantitativo e 

não acertar valor de obra de quem mergulha em preço, em obra e depois vem fazer os 

ajustes. 

Quarto, o seguinte: houve depois o pedido de reequilíbrio de preço, se eu entendi 

bem. Esse reequilíbrio se deu em função do quê, tecnicamente? 

Se puder fazer a gentileza de responder, doutor. 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Tá, perfeito. De fato a contratação foi 

precedida de projeto executivo e tudo mais, até porque é exigência legal. O contrato foi 
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celebrado e na execução do contrato foram formalizados termos aditivos para alguns 

casos – eu não me recordo agora todos de memória –, mas foram celebrados alguns 

aditivos, alguns de prorrogação de prazo, outros para alterar quantitativos para cima ou 

para baixo, não me lembro exatamente os aditivos. Eu tenho todos eles anotados aqui, 

se quiser eu posso fazer a leitura, porque eu fiz o levantamento de tudo isso. 

O reequilíbrio econômico-financeiro ocorre não em razão de alterações que se 

sabem necessárias no contrato, mas em razão de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis. Está lá no artigo 65, inciso 2 letra B da lei 8666.  

E o que basicamente levou o consórcio a pleitear esse reequilíbrio foram 

variações de insumo essencial, no caso o cobre, que tem um impacto muito grande 

numa obra desse vulto, custos indiretos; teve também desmobilização no decorrer da 

obra e depois nova mobilização, dentre outros. Todos esses estão registrados no 

processo de contratação, aliás, todos os aditivos estão registrados no processo de 

contratação, todos com as devidas justificativas, com as devidas análises, com as 

devidas aprovações – tanto que celebraram o termo aditivo. 

No caso do reequilíbrio, como se tratava de um assunto diverso e fatos 

imprevisíveis, é que o pedido gerou a instauração desse processo administrativo para 

tratar exclusivamente disso, tanto que – desculpe, só complementando –, quando se fala 

em obra, o aditamento para fazer frente à variação de quantitativos está limitado a 25% 

do valor total do contrato atualizado. Já os fatos imprevisíveis ou os que correspondem 

ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não se submetem a esse 

percentual estabelecido pela lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Eu, quando 

tem projeto executivo, acho que não tem que ter aditivo nenhum, só se for para baixo, se 

achar alguma coisa que não precisava. E normalmente é diferente, ele sempre sobe.  

Mas eu queria ter mais um questionamento para fazer: houve a denúncia lá de 

favorecimento de pessoas, como já foi colocado aqui. Houve, por parte da Fundação, 

uma sindicância? Foi aberta uma sindicância interna quando houve essas denúncias, 

esse tipo de coisa, para fazer um levantamento interno lá ou senhores só aguardam ver o 

que o Ministério Público faz? 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - De fato não foi instaurado processo de 

sindicância para apurar essas irregularidades, até porque… 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Isso foi aventado lá? Foi 

discutido: “abre sindicância ou não precisa”?  

 

O SR. ADRIANO NORONHA - No momento eu não me recordo, mas acredito 

que não. Só esclarecendo, até porque a apuração desse fato de recebimento de propina, 

sem querer justificar a não instauração da sindicância, mas é uma apuração que talvez a 

Fundação não consiga atingir uma finalidade, até porque, ao que se parece, ela se dá 

fora do contexto. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT – Vossa Excelência terminou sua 

pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Fica à vontade. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A qualquer pessoa que já exercer um 

cargo público causa espécie diante de uma denúncia tão grave como essa, que sequer 

um procedimento interno ter sido aberto para averiguar a procedência ou não da 

denúncia envolvendo dois ou mais funcionários da Furp. Isso importa em crime de 

responsabilidade e improbidade administrativa. 

Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, porque eu não estarei mais aqui a partir 

da sexta-feira, e dizer a Vossa Excelência, deputada Analice Fernandes… 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estará sim, Excelência. 

Não nos deixe, por favor. Os deputados devem permanecer na Casa. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Deputado Hélio Nishimoto, deputado 

Marcos Martins, que vocês que permanecerão, àqueles que permanecerem, certamente 
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esse assunto da Furp merece uma atenção especial ao lado da questão do Iamspe, da 

Furp. Precisa pensar uma maneira de entender o que é que se pretende futuramente tanto 

com o Iamspe como com a Furp, porque eles têm uma enorme história e uma 

respeitabilidade. E essa Comissão sempre agiu de maneira cuidadosa, respeitosa, séria, 

mas ela não pode, diante de fatos como esse, deixar de aprofundar a investigação. Então 

torço para que vocês consigam levar adiante isso. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Se os senhores me 

permitirem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É o atual presidente? Se 

apresente, por gentileza. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Sou o Afonso Celso de 

Barros Santos, sou o atual presidente da Furp, estou lá há 40 dias, desculpem não me 

anunciar. Recebi o convite da Casa quatro dias úteis atrás e fiz questão de comparecer 

em respeito à Casa. Acho que nós temos que estar sempre presentes quando convidados.  

Confesso que eu conversava com o Adriano sobre essa questão da sindicância, 

por que não foi aberta a sindicância, e eu tive outra vez o mesmo sentimento que os 

senhores tiveram. Talvez coubesse à casa abrirmos uma sindicância para verificarmos e 

apurarmos os fatos. E eu garanto aos senhores que eu tomarei essa atitude. Vou sair 

daqui, já avisei o Adriano, nós vamos abrir uma sindicância sobre esse processo, porque 

acho que, se houve denúncias, cabe aos funcionários públicos, particularmente da casa, 

da Fundação, apurar o que de fato aconteceu e depois inclusive relatar ao Ministério 

Público e a esta Casa também. Então garanto aos senhores que essa sindicância, 

considerem aberta, o.k.? Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, presidente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputada. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só para também dizer que: como é que a 

gente pode fazer uma obra de 124 milhões, 122 milhões e não tem projeto executivo? 

Por que isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, deputada, ele disse 

que tinha. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Tinha? Tem projeto executivo? Menos 

mal.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ou não, deputada.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Porque às vezes o projeto 

executivo também não foi bem feito e aí cria um problemão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Deixa um monte de abas, não é? 

Exatamente complementadas depois com aditivos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A lei complementar 

precisa ser totalmente transformada para dar mais agilidade e para ser o melhor preço e 

não o menor preço.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado 

Hélio Nishimoto. Tem a palavra Vossa Excelência. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Presidente, eu achei muito interessante 

a colocação do novo presidente da Furp. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito. Louvável. 
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Afonso, não é? Para que a gente 

considere aberta já essa verificação da sindicância interna na casa. Eu achei bastante 

sensata essa postura e eu acho que esta Comissão, ainda que eu não venha a continuar 

nela a partir da semana que vem, mas acho muito salutar que isso ocorra rapidamente, e 

que Vossa Excelência, continuando aí na Presidência, como vem exercendo tão bem 

essa função, que dê oportunidade a esta Comissão de recebê-lo novamente com os 

dados que agora aqui estão muito incipientes ainda. Não tem como a gente continuar 

ouvindo, se esses dados estão de uma apuração interna, não existem ainda. Mas a 

postura de abrir rapidamente essa sindicância e fazer essa verificação interna eu acho 

muito interessante e louvável. Então parabenizo o nobre presidente. 

E também o presidente desta Comissão, por dar essa oportunidade para a gente, 

de serem esclarecidas as questões. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, nobre 

deputado.  

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Se os senhores me permitirem, eu comentei 

aqui para o presidente, se os senhores estiverem de acordo, aparentemente nós não 

viemos aqui claramente preparados para responder todas as perguntas que os senhores 

nós dirigiram. Então eu queria combinar, se os senhores estiverem de acordo, nós 

façamos uma lição de casa, venhamos preparados para responder cada um dos requisitos 

– inclusive vou solicitar a fita para verificarmos cada pergunta que foi feita –, e 

voltarmos aqui com a devida resposta. A Casa não pode ficar em dúvida com relação a 

assunto nenhum, e nós temos a obrigação de dar as informações adequadas. Então, se os 

senhores nós permitirem, aqueles pontos que ficaram em aberto aqui, eu me 

comprometo a voltar à Casa com as respostas devidas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Presidente, conversei com o Emílio, 

que é o assessor econômico da bancada, e ele de um lado confirma que os dados são 

referentes apenas a investimentos, mas não são apenas de investimentos de 
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transferências intergovernamentais, incluem também os valores autorizados pela 

Assembleia a título de investimento. O que nós não temos aqui são os dados de custeio.  

Então, numa próxima vinda, de acordo com esse combinado, é importante que 

nós façamos uma análise em série histórica do conjunto do orçamento da Furp, 

incluindo aqueles autorizados pela Assembleia, como os que são provenientes da União, 

e para entendermos também por que a execução está muito aquém do esperado: ou por 

que os recursos foram liberados ou por que houve algum problema de outra natureza, 

não é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem colocado. 

 

O SR. ADRIANO NORONHA - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – Questionar, os senhores 

deputados. Deputado Marcos Martins? A deputada Beth é líder, ela está se 

encaminhando lá para o Colégio de Líderes. Obrigado pela participação, nobre 

deputada. 

 

O SR. MARCOS LULA MARTINS - PT - Apenas para registrar também a 

preocupação das respostas que foram dadas. E o que ocorreu, o que está ocorrendo 

ainda e que precisa ser aprofundado para esclarecer o que realmente ocorreu, ou que 

esteja ocorrendo nesse processo todo sobre recursos públicos, e que nós precisamos, 

faltando medicamentos, com tantos problemas nessa área da Saúde. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputada. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Agradecer a presença aqui do 

novo superintendente, desejar a ele um mandato bastante promissor. É uma empresa 

importante para o governo do estado e quero desejar, deixar aqui consignado também o 

nosso o apreço por essa empresa. E que conte, superintendente, com esta Comissão na 

apuração, na colaboração, toda ajuda necessária, porque esta Comissão trabalha de 

forma correta, transparente, equilibrada, buscando realmente uma Saúde de qualidade 

para o estado de São Paulo.  
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O senhor pode ter certeza que, independentemente de questões partidárias, nós 

estamos aqui lutando por São Paulo. E o senhor seja bem-vindo aí a essa empresa, 

parabéns pelo cargo que o senhor está ocupando e tenho certeza que o senhor tem 

grandes metas para a Furp de São Paulo. Em breve o senhor vai trazer aqui um relatório 

bastante profícuo para esta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só vou fazer um 

comunicado. A deputada é uma deputada atuante, a vice-presidente aqui que faz mais 

do que o presidente desta Comissão. O Neder também, os deputados da Comissão, não 

é, Excelência? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas eu quero comunicá-

los que acabou de ser aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

nosso lado o PLC de nº 50/2018 pela sua constitucionalidade, que foi o Projeto de lei 

que aprimora a legislação sobre as OSs de Saúde no estado de São Paulo, formulado 

através da CPI, que tive a honra de presidir nessa gestão.  

É um projeto que foi formulado e aprovado pela CPI para aprimorar a legislação, 

fiscalização, como OSs devem agir e foi aprovada pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao nosso lado agora. Esperamos que a Mesa Diretora possa agilizar 

esse procedimento para que ela seja votada e que a gente tenha uma lei que realmente dê 

garantias ao governo estado de São Paulo, às prefeituras, e tenha um serviço bem 

prestado. 

Que as OSs, que não são OSs, que são empresas de determinadas pessoas que só 

querem drenar os cofres públicos e acabam criando uma condição muito desfavorável 

ao modelo de OSs, as ruins, acabam deixando um modelo ruim, as boas pagam pelas 

ruins, isso possa ser regularizado com a aprovação dessa legislação e consequente 

aprovação lá do governo do Estado – que o Executivo não vete a legislação. 

Foi um grande avanço, nobre deputado Pedro Tobias, Projeto de lei que estava 

nessa casa havia dez anos, para aprimorar essa legislação também, foi votado no final 

do ano passado. É claro que a da CPI foi muito mais completa, porque o projeto dele 

tinha dez anos e a CPI foi de agora, então ela pode levantar, mas nós ficamos 

entristecidos porque ele foi vetado.  
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Então nós esperamos agora que essa lei, caso seja aprovada pela nova 

Assembleia, não deva ser vetada, porque ela demonstrou muito aqui que falta 

fiscalização por parte do Executivo. 

Mas devolvendo a palavra ao senhor para suas considerações finais, e depois eu 

vou fazer aqui algumas solicitações do documento. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Obrigado, deputada. Eu 

percebi claramente que as perguntas são muito pertinentes, elas podem ser respondidas, 

e a gente percebe que realmente a questão é apartidária. Nós estamos numa entidade 

pública que merece que todos nós nos dediquemos, e a gestão anterior fez isso, eu tenho 

certeza que o Durval fez um belo trabalho lá, e a gente vai procurar continuar isso. 

A Furp é uma empresa muito importante para o governo do Estado. O 

governador João Dória e o secretário Germann recomendaram que a gente 

incrementasse os negócios, que a gente viabilize os negócios. Temos mantido várias 

reuniões com laboratórios privados, esta semana mesmo tenho uma reunião com o 

governador e com o laboratório privado para ver o que a gente pode fazer em termos de 

parcerias, para que a gente possa incrementar os negócios da Furp, para atender a 

população de baixa renda. 

Então a nossa ideia, do governador e do secretário é realmente incrementar o 

negócio da Furp. Sendo assim… 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - (Inaudível). 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Exatamente, até porque 

nós podemos vender para entidades públicas sem necessariamente participar de 

licitação, porque nós somos também de entidade pública, o que nos dá uma vantagem 

competitiva. Obviamente os nossos preços são de mercado – têm que ser –, mas isso é 

um ativo que é Furp tem que o setor privado não possui. Então a nossa ideia é realmente 

incrementarmos os negócios. 

E eu fico aqui com a promessa, presidente, de voltar à Casa com as adaptações 

que nós fizemos e com o filme que eu vou obter, por gentileza, e de responder todas as 

questões que foram levantadas. Eu faço questão de voltar à Casa. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Até porque, superintendente, só 

concluindo a minha fala, o Brasil está sendo passado a limpo, graças a Deus. 

Exatamente isso que eu gostaria também de acrescentar. Graças a Deus que isso vem 

acontecendo, e nós temos que dar uma parcela preciosa de colaboração para esse Brasil 

novo que nós acreditamos e que nós queremos. E eu fico muito feliz quando o 

superintendente acaba de assumir um cargo tão importante como o senhor assume. É 

uma missão ardorosa, dificílima, e tenho certeza que uma das pastas mais complicadas 

que nós temos para fazer gestão é a Saúde. E o senhor, com muita propriedade, vem 

mostrando para todos nós que não terá medo nenhum de vir aqui abrir realmente as 

portas e, de forma transparente, mostrar a eficiência, a eficácia dessa empresa tão 

importante e o quanto ela pode contribuir. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Esta é uma promessa: 

transparência total. Até com os nossos erros, ninguém é perfeito. Se nós errarmos, 

temos a obrigação de corrigir. Então a transparência nessa gestão do governador, do 

secretário e todos nós, será absolutamente total, transparência total. Obrigado. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Ótimo. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Eu gostaria 

de, já que o senhor se propõe a vir aqui, já vai abrir uma sindicância para fazer a parte 

que é natural do Poder Público fazer, e a gente tem que parabenizá-lo, solicitar que, 

quando o senhor vier, trazer para gente uma radiografia total lá da – radiografia está 

muito antigo, não é? Fazer uma ressonância. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Eu acho que, se eu entendi 

bem, fazer uma breve apresentação do que a Furp faz hoje, o que ela representa para o 

estado de São Paulo e para o Brasil. Então prometo trazer antes de começarmos os 

trabalhos propriamente ditos. Boa sugestão, presidente. Farei uma demonstração de que 

caminho a Furp está seguindo, do que nós estamos fazendo hoje e o que pretendemos 

fazer no futuro. Obrigado pela ideia.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quanto custa o remédio, 

quanto custa o medicamento no mercado, quanto a Furp produz, o que é a Furp 
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realmente. Porque as prefeituras reclamam que não recebem os medicamentos, então é o 

Estado que não paga a Furp para ela produzir, ou não consegue produzir? 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - E nem é a Furp que 

produz todos os medicamentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato. Essa explanação é 

importante para que a gente ajude. Toda empresa nova aqui na Assembleia, e qualquer 

um de nós seres humanos temos lá as nossas dificuldades. Uma empresa também, 

quanto mais pública, não é, deputado? Uma Fundação. E a gente precisa compartilhar 

isso para saber, não que a gente possa ir lá ajudar, mas quem sabe a gente possa ajudar 

encaminhar o problema que tem. 

 

O SR. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS - Ou dar ideias boas 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A solucionar. O 

governador Geraldo Alckmin falava sempre assim: “Quem ouve mais erra menos”. Nos 

últimos anos ele escutou pouco e errou mais.  

Quero agradecer muito a presença dos senhores aqui, o presidente Dr. Afonso, 

esta Casa está aberta. A Comissão de Saúde ainda vai ser composta pelos novos 

deputados, nós não sabemos ainda o que se dará, mas com certeza aqueles que estarão 

aqui os receberão de portas abertas. 

Nós vamos fazer a colocação à nova composição que o senhor já se colocou à 

disposição para vir aqui e quer trazer os dados, trazer os subsídios, abrir lá a sindicância, 

para que eles saibam. 

Nós vamos encaminhar aqui para o senhor toda a gravação, porque as notas 

taquigráficas demoram um pouquinho para sair aqui, mas a gente encaminha a gravação 

para lá para que o senhor tenha conhecimento. 

Sucesso na sua gestão. Agradecer também o Dr. Durval pelo seu trabalho, a sua 

dedicação lá na Furp. Hoje quem é ordenador de despesa e trabalha nessa área não é 

fácil, não é, deputada? Nós conhecemos bem isso. Às vezes você acerta 99,99%, e não é 

que erra, às vezes é o erro formal e vem problemas ainda para cima de todo mundo. Mas 

a melhor forma que tem é dar maior transparência possível. Parabenizá-lo então pela sua 
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passagem lá e agradecer também a sua presença aqui e também do advogado, Dr. 

Adriano. Muito obrigado. 

Está encerrada a presente reunião.  

 

* * * 


