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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de número 47 de 2019, com a finalidade
de apurar as denúncias de irregularidades afetas à gestão da Fundação Para o Remédio
Popular – FURP –, envolvendo os casos de corrupção no contrato para a construção da
fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da
entidade pelo Tribunal de Contas Estado de São Paulo e a ausência de planejamento de
impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto
custo.
Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: deputada Beth
Sahão, deputado Carlos Cezar, deputado Mauro Bragato, deputado Thiago Auricchio,
deputado Alex de Madureira, este deputado na Presidência. Existe na mesa, e acho que
já foi distribuído aos senhores deputados através de e-mail, inclusive, uma proposta do
plano de trabalho da CPI para que a gente tenha – já que a CPI tem um prazo muito
curto e o tema é por demais importante para o Estado, nós tomamos a liberdade de
elaborar um plano de trabalho.
Quero registrar com muita alegria a presença do nobre deputado federal e exdeputado estadual desta Casa, deputado Cezinha de Madureira, que nos honra muito
com a sua presença nesta Casa, querido deputado.

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

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a nobre
deputada Beth Sahão.

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não, é muito importante, é a sua
iniciativa de apresentar sua proposta de plano de trabalho. Queria apenas lhe perguntar
se nós vamos apreciá-lo na próxima semana, votá-lo, porque a gente precisa dar uma
lida para ver como é que está sendo encaminhado o plano e vê se a gente, na próxima
semana, vai seguir essa proposta que V. Exa. está nos apresentando, porque uma
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proposta para nós me parece – mas só de bater o olho, a gente precisa dar uma lidinha.
Eu queria apenas fazer essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como o tempo é muito
exíguo, a gente encaminhou ao gabinete de todos os senhores deputados membros da
Comissão na sexta-feira, mas, se a senhora assim deseja, peça vista, porque está na
ordem. É só pedir vista e aí os Srs. Deputados avaliam.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A gente tenta marcar duas
na semana que vem para poder fazer. Pois não, nobre deputado Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu queria só fazer uma sugestão. Na
verdade, eu já encaminhei um ofício, mas vai ser protocolado agora para entrar na
semana que vem. Antes de nós até começarmos, presidente, os trabalhos aqui desta
importante CPI, eu fiz um pedido para que nós, todos os membros desta Comissão,
desta CPI, fôssemos visitar as instalações da FURP, até para conhecer antes de até
convocar alguém, antes de acertar quem vai ser relator, antes de qualquer assunto que
venha ser pertinente ao andamento desta Comissão.
E para que nós tenhamos tempo também de estudar essa proposta de plano de
trabalho, eu acho que, num primeiro momento, nós poderíamos visitar as instalações da
FURP, conhecer o trabalho, grande trabalho que é realizado no estado de São Paulo por
essa Fundação que é conhecida internacionalmente, é uma Fundação respeitada não só
no estado de São Paulo como em todo o Brasil, como fora do Brasil.
Então, a minha proposta é esta, de que nós, antes de começarmos qualquer
trabalho, antes de nós discutirmos relatoria, antes de discutirmos e até votarmos aqui o
plano de trabalho, eu acho que seria pertinente que nós visitássemos as instalações e
conhecêssemos melhor – por exemplo, eu não conheço, eu li muita coisa sobre a FURP,
números, mas eu não conheço as instalações, eu não sei onde é, eu não sei de que forma
o remédio é fabricado, como são as questões internas. Eu queria conhecer, até para nós
podermos aqui, de uma forma muito respeitada e muito séria, tratar os assuntos que são
pertinentes a esta CPI.
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Essa é a minha colocação, presidente. Queria dizer ao senhor, com muito
respeito, que o senhor visse essa indicação como algo imprescindível, para que nós
iniciássemos o trabalho conhecendo a fundo quem é a FURP, o que ela faz, e isso só
pode se dar, só pode acontecer nós estando lá em loco e acompanhando, e vendo
realmente quem é a FURP e o que ela faz.

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

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre
deputado Alex. Pois não, nobre deputada Beth.

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Apenas para dar ciência a V. Exa. que
este plano de trabalho apresentado não consta aqui na pauta que nós recebemos. É uma
convocação que vocês fizeram?

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Discutir e deliberar sobre
a proposta de plano de trabalho desta CPI. Item número 2, apreciar a pauta anexa.

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, o deputado
Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Em primeiro lugar saudá-lo, e, acima de
tudo, dizer que a proposta do deputado Alex tem a ver muito com a preocupação, quero
crer, de toda a Comissão. Conhecer a FURP seria de vital importância para que a gente
pudesse ter um quadro mais seguro e mais balizado sobre o assunto. Então, considero a
proposta do deputado Alex como sendo uma proposta condizente e importante. Se
possível, definirmos isso no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, excelência, eu
acho que é importantíssima a sua colocação, do deputado Alex. Temos que visitar
mesmo, é fundamental para termos conhecimento. Eu já coloco em discussão, senhores.
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Se todos estão de acordo, a gente vai agendar, tem um cronograma que a gente discute,
mas temos que fazer a visita lá em toda a sede, a fábrica.

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem. Não, apenas para dizer que
eu também concordo com a visita à fábrica, mas acho que o nosso trabalho não dá para
ficar condicionado antes de a gente visitar, porque nós temos aqui vários membros,
precisamos encontrar uma data que seja comum a todos. Cada um tem seus
compromissos, esse também é mais um compromisso que faz parte das nossas vidas
parlamentares, mas, enquanto isso, acho que a CPI pode caminhar. Nós temos aqui já
requerimentos fazendo solicitações que independem da visita à fábrica. Uma coisa não
tem nada a ver com a outra. A visita é importante, também gostaria de conhecer, só
conheço por fora porque é lá no interior, mas, enfim, concordo com isso, só que acho
que a CPI tem que andar, até porque nós temos data e temos que trabalhar.

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, deputado
Auricchio.

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Primeiramente, saudá-lo, saudar a todos
os pares aqui, e dizer que vou na mesma linha do deputado Alex. Importante a gente,
antes de tomar qualquer decisão aqui, principalmente sobre relatoria e sub-relatoria,
acho que é muito importante a gente estar conhecendo o espaço antes de a gente tomar
qualquer providência. E a deputada Beth colocou uma questão importante, mas acho
que a gente tem que dar a devida prioridade no nosso compromisso numa causa tão
importante e preocupante aqui nessa CPI da FURP, então deixar registrado.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Nobre
deputado Carlos Cezar.

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Apenas para reiterar e também concordar
com os colegas, cumprimentando a cada um aqui, e dizer desse cronograma de visitar
tanto a fábrica de Guarulhos, mas também a de Américo Brasiliense. São duas fábricas,
então temos que fazer um agendamento. E acho que talvez algumas coisas como de
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hoje, essas definições que nós estamos tendo aqui hoje, nessas definições podemos
caminhar paralelamente.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem.
Regimentalmente, eu tenho que colocar esse requerimento, nobre deputado Alex, já que
ele foi dado entrada hoje de manhã, na próxima sessão para votação. Mas pelo jeito os
Srs. Deputados estão de acordo, então eu vou tentar, vou solicitar à assessoria que faça
contato com a assessoria de todos os membros da Comissão para ver qual data da
semana seria melhor. São duas, três visitas que deve-se fazer lá, a gente já vai
antecipando essa semana aqui para votar o requerimento na semana que vem e já ter um
agendamento para aqueles deputados que desejam poder comparecer lá.

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Eu acho que a importância é nossa, nós
que vamos dar importância. Para mim, se falasse de ir para lá amanhã, na sexta-feira ou
na segunda-feira, qualquer dia que for, a pressa é nossa. Eu acho que nós não podemos.

(Fala fora do microfone)

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Não, pode estar fechado, mas a gente vai
lá. O que eu quero dizer, presidente, é que, se nós queremos dar andamento nesta
Comissão, é quase impossível nós darmos qualquer encaminhamento aqui sem conhecer
a causa. Eu não tenho como iniciar uma discussão de algo tão importante quanto a
FURP sem eu conhecer a fábrica, sem conhecer como funciona, de que forma ela atua.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É importante, é um item
importante da CPI.
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Eu acho que foi concordância de todos
aqui. Agora, os trabalhos iniciarem com a nossa visita e logo depois nós decidirmos as
coisas, lógico, encaminharmos com o que já tem pauta, ótimo.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem que ser
concomitante, vai trilhando junto, porque o tempo é curto. Mas é mais saber dos Srs.
Deputados qual o dia da semana e horário preferem, se é de manhã, à tarde, à noite,
porque, quanto ao agendamento lá, a gente comunica que vai, não tem que ficar
esperando que hora eles desejam.

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

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É mais a gente agendar.
Ver a agenda dos Srs. Deputados.

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

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

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Posso fazer uma sugestão de data? Não
sei se e é para todos, acho que todo mundo aqui faz parte de comissões. As comissões se
reúnem às terças e quartas, sobretudo, no período da tarde. Eu estou em três, uma das
quais sou presidente. Então eu faria uma sugestão. Eu moro no interior, normalmente
terça-feira cedo eu chego. Então, se poderia ser na quarta pela manhã, tipo 10 horas da
manhã, o horário vocês poderiam definir. Tem Sorocaba, Presidente Prudente.

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Eu acho assim, poderíamos agendar na
quarta em Guarulhos, que está aqui próxima da capital. E aí numa quinta, Presidente, a
minha sugestão é que seja no interior, a de Américo Brasiliense, que é perto inclusive da
deputada Beth Sahão.

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Isso, já pego a mala e já vou. Mas,
então, Sr. Presidente, eu estou sugerindo quarta de manhã, acho que vai ser bom para
todo mundo.
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que é importante
para a gente ir antecipando e falar com os outros colegas deputados também que não
estão na Casa – inclusive, o nobre deputado Balas pediu para justificar sua ausência,
porque ele está em Brasília hoje numa reunião com o Sr. Presidente lá.
Mas dando sequência aqui, já que estamos encaminhando essa visita e vamos
agendar só junto com os outros Srs. Deputados, o item 2 da pauta consta de
requerimentos. O número 1 é da nobre deputada Beth Sahão, datado de 26 de abril de
2019, que requer que se apure junto à FURP as seguintes questões: a) Atualmente,
quantos produtos fazem parte do portfólio da FURP? Qual a produção anual em
unidades farmacotécnicas? Quantos funcionários a empresa possui nas fábricas de
Guarulhos e Américo Brasiliense? Quantos clientes públicos e privados a empresa
possui atualmente?
b) O edital de concorrência internacional de PPP da fábrica da FURP de
Américo Brasiliense de 2013 previa que a empresa ou o consórcio vencedor seria
responsável por produzir anualmente 1,26 bilhão de unidades farmacotécnicas e 96
novos medicamentos. Qual a capacidade atual de produção de UF e quantos
medicamentos foram criados pela unidade até o momento? Em discussão. Não havendo
oradores inscritos, em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado.
Item número 2: Requerimento datado de 26 de abril 2019, da nobre deputada
Beth Sahão, item de número 2, que requer que se apure junto à FURP, o que segue: Em
12 de março desse ano a Comissão de Saúde da Alesp realizou uma audiência com a
presença de Afonso Celso de Barros Santos, atual presidente da fundação, Durval de
Morais Júnior, ex-superintendente, e o advogado da FURP, Dr. José Adriano Noronha.
Como autora do requerimento que propôs o convite, questionei a eles a existência de um
aditivo do valor de 22 milhões de reais pagos pela FURP sem questionamento judicial
no contrato de PPP da fábrica de medicamentos de Américo Brasiliense.
O advogado da FURP, Dr. José Adriano Noronha, disse, à ocasião, que tratouse de um reequilíbrio econômico-financeiro e esse débito foi reconhecido pelos órgãos
responsáveis. Quais são esses órgãos? – é a pergunta. Quais são esses órgãos e
solicitamos o envio de uma cópia desses pareceres. Em discussão. Não havendo
oradores para discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
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Existem três requerimentos de minha autoria, os itens 3, 4 e 5. Gostaria de passar
a Presidência ao deputado Carlos Cezar, já que eu sou autor do requerimento, para que
presidisse e desse continuidade aos três requerimentos, por gentileza. Obrigado.

***

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Cezar.

***

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Item 3, a pauta e
requerimento de autoria do deputado Edmir Chedid: Quer que seja oficiado o Exmo. Sr.
Presidente do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Antônio
Roque Citadini, para que solicite junto aos órgãos técnicos da Corte de Contas o
levantamento da situação e julgamento das contas anuais da Fundação Para o Remédio
Popular – FURP – nos exercícios de 2012 a 2018, apresentando a esta CPI cópia dos
respectivos pareceres técnicos, voto, parecer e acórdãos, se houver. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que
forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.
Item número 4, de autoria do nobre deputado Edmir Chedid. Requerimento
número 4: Requer que seja oficiado o senhor secretário de Saúde do Estado de São
Paulo para que preste a esta CPI informações no que se refere à aquisição e
fornecimento de medicamentos a pacientes da rede pública de Saúde do estado de São
Paulo em cumprimento de decisões judiciais. Em discussão.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, o deputado
Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Perguntar aqui ao deputado nosso
presidente, eu achei que não ficou muito claro aqui: “Requer que seja oficiado o senhor
secretário de saúde do estado de São Paulo para que preste a essa CPI informações.”.
Acho que é importante constar se essas informações vão ser por escrito.
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Posso clarear?

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Claro.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É que o requerimento é um pouquinho
extenso.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ah, sim.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu poderia fazer a leitura?

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Claro.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Até para dar conhecimento aos senhores.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Se o senhor fizer uma explicação
clara.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É rapidinho, pode ser, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Claro, tem a palavra.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Requeiro nos termos regimentais que seja
oficiado o senhor secretário de Saúde do estado de São Paulo para que preste a esta CPI
as seguintes informações: No que se refere à aquisição de fornecimento de
medicamentos a pacientes da rede pública do estado de São Paulo em cumprimento das
decisões judiciais, indago:
1) Qual o valor despendido pelo Governo do Estado de São Paulo nos últimos
cinco exercícios encerrados a cada exercício para aquisição e fornecimento de
medicamentos em cumprimento das decisões judiciais em ações promovidas por
pacientes da rede pública de saúde?
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2) Por favor, fornecer a relação dos medicamentos adquiridos nos termos
supracitados informando para quais doenças e tratamentos são indicados e qual o valor
médio de mercado dos mesmos, se possível.
3) Há levantamento sobre a quantidade de pacientes da rede pública de Saúde
atendidos com o fornecimento de medicamentos por cumprimento decisão judicial nos
últimos cinco anos? Em caso positivo, informar estes dados.
4) Qual o protocolo adotado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
quando citada, intimada para fornecimento de medicamentos por decisão judicial? a) Há
consultas em relação a medicamentos registrados e indicados junto aos órgãos
competentes (Anvisa, ANS, Ministério da Saúde etc.)? b) Há pesquisas posicionando,
em eventual contestação, sobre a efetividade clínica dos medicamentos solicitados?
5) Qual a modalidade de procedimento empregada para a aquisição nestes casos?
(Licitação, compra direta, registro de preços ou outros?)
6) Os medicamentos são providenciados na própria rede de Saúde? São
adquiridos de empresas, laboratórios privados, ou são fornecidos pela FURP? No caso
de ocorrência de mais de uma situação, indicar qual a participação em percentual da
rede SUS, do setor privado e da FURP neste fornecimento.
7) Essa Secretaria realizou nos últimos anos estudos sobre o impacto da
judicialização no setor de Saúde envolvendo fornecimento de medicações, insumos etc.
no planejamento financeiro e orçamentário? Caso positivo, fornecer cópia desses
estudos.
É tudo por escrito, eles têm que responder por escrito.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Perfeito. Continuando em
discussão. Encerrada a discussão. Os deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. Aprovado.
Item número 5, de autoria do nobre deputado presidente desta Comissão,
deputado Edmir Chedid. O item 5 requer que seja oficiado o Dr. André Pascoal da
Silva, promotor de Justiça do patrimônio público e social do Ministério Público do
Estado de São Paulo, solicitando cópia dos autos do inquérito civil instaurado para
apuração de possíveis irregularidades na concessão administrativa PPP nº 02/2013 e sua
respectiva execução, o contrato firmado entre a Fundação Para o Remédio Popular
“Chopin Tavares de Lima” – FURP – e a Concessionária Paulista de Medicamentos,
configurando a Secretaria do Estado de Saúde e a Companhia Paulista de Parcerias
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(CPP) intervenientes anuentes decorrente da concorrência internacional nº 02/2013,
destinada à concessão administrativa para gestão, operação e manutenção com
fornecimento de bens e realização de obras para adequação da infraestrutura existente
na indústria farmacêutica de Américo Brasiliense, e com o objetivo de munir essa CPI
das informações e esclarecimento sobre o caso. Em discussão. Encerrada a discussão.
Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Devolvo a palavra ao nosso presidente da Comissão, deputado Edmir Chedid.

***

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid.

***

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, nobre
deputado Carlos Cezar e os Srs. Deputados, pela aprovação dos requerimentos. Eu vou
distribuir a Vossas Excelências, a gente tem uma discussão sobre a relatoria da CPI,
então tem uma proposta que eu pedi para distribuir aos Srs. Deputados para que a gente
converse, para a gente poder ter sub-relatorias que tratem de assuntos definidos para que
esse sub-relator possa se dedicar, junto com os senhores ou outros deputados que
desejarem acompanhar, fazer visitas, buscar documentos, para a gente tentar agilizar o
processo aqui.
Então eu peço aos senhores que deem uma estudada para que eu possa fazer a
indicação dos relatores para que na próxima sessão já venha em um consenso aqui fazer
a coisa andar. Nós vamos, tudo o que a gente puder fazer eletronicamente ao gabinete
dos senhores, através de e-mail, das informações que forem chegando, o que a gente
tiver a gente vai encaminhando para agilizar o procedimento aqui da CPI.
Nada mais, quero registrar a presença da nobre deputada Bebel e dar por
encerrada a presente reunião, convocando os senhores para a próxima, na próxima
semana. Obrigado a todos os Srs. e Sras. Deputadas, assessores e presentes.

***
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- É encerrada a reunião.

***
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