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CPI – FURP – FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 

07.05.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Havendo número 

regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo ato de número 47 de 2019, com a finalidade de apurar denúncia de 

irregularidades afetas à gestão da Fundação Para o Remédio Popular – FURP, 

envolvendo casos de corrupção no contrato para a construção da fábrica de 

medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade 

pelo TCE de São Paulo, e a ausência de planejamento e impactos da judicialização nas 

demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer 

a presença dos nobres deputados Agente Federal Danilo Balas, deputada Beth Sahão, 

deputado Delegado Olim, deputado Alex de Madureira, Coronel Nishikawa e este 

deputado na Presidência. Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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 - Para solicitar a dispensa da leitura da 

Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental a solicitação 

de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Item 2 – 

Discussão da proposta do plano de trabalho. Em discussão. Não havendo oradores para 

discutir, em votação, os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado o plano de trabalho. 

 Item número 3 – Requerimento datado de 30 de abril de 2019, do nobre 

deputado Alex de Madureira, requerimento de número 6, que solicita que seja agendada 

uma visita dos membros da CPI à FURP. Em discussão. Não havendo oradores para 
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discutir, em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Para ciência – recebemos ofício da procuradoria geral da Casa informando a 

designação de procuradores para prestar assessoria jurídica à CPI, a saber, procurador 

Yuri Carajelescov e o procurador Cláudio Adolfo Martins Haase, como suplente. 

 

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

 

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

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - São procuradores daqui da Casa que vão 

acompanhar os trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A gente tem solicitado 

sempre, Ministério Público, Tribunal de Contas, procuradores da Casa para auxiliar os 

Srs. Deputados naquilo que precisar. 

Estaria agendada uma reunião, uma visita amanhã na FURP de Guarulhos, mas 

parece que alguns deputados não poderão comparecer: deputada Beth Sahão, parece que 

o deputado Danilo Balas, deputado Coronel também não. Vamos marcar para a próxima 

semana 15/5 às 10 horas lá. O que os  senhores acham? É de manhã, 10 horas da manhã. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Aqui em Guarulhos?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Guarulhos. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Guarulhos dia 15 é quarta-feira? Para 

mim está ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – E precisamos agendar um 

dia lá em... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Em Araraquara, porque Araraquara são 

300 quilômetros. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Américo Brasiliense. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quase, 280, para ser mais precisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aí, os senhores – o que a 

gente faz? Conversa com a assessoria dos senhores para a gente agendar uma data para 

Américo Brasiliense. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quarta-feira para mim está bom para 

Guarulhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quarta para Guarulhos. 

Agora precisamos definir Américo Brasiliense. Ela está me falando aqui que ela passou 

uma sugestão aos assessores de V. Exas. para programar para o dia 23 Américo 

Brasiliense – passou uma sugestão ontem. Se puderem confirmar depois a gente faz. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA – PSD - Alguns eu acho que até já 

responderam. Não sei se responderam. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Do dia 15, sim, do dia 23 

ainda não. Srs., não existe mais nada na pauta. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Dia 15 por mim 

também está o.k. Só a pauta da cidade de Américo Brasiliense, presidente, como há 

demanda de deslocamento de quase 300 quilômetros, como a deputada disse, a gente 

agendar coma assessoria para uma data mais adequada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A ideia era no dia 23, na 

outra semana, mas a gente vai conversando todo mundo. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só para te falar, eu estou fazendo uma 

investigação paralela de alguns nomes para a gente depois convocar aqui, convidar, para 

que venham, que fazem parte dessas vendas de remédio. É que eu estou, comecei faz 

uma semana, depois vou trazer aqui para nós podermos colocar em discussão para 

chamá-los aqui. Acho que vai ajudar muito nesta nossa CPI, porque nós vamos ter de 

onde começar. É bom, porque não adianta a gente ficar meio perdido, e nós vamos ter 

informações importantíssimas. Está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bom. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Acho que vai ajudar muito. O.k.? Eu queria 

informar o presidente e o vice-presidente para entrar em pauta para que todos saibam, e 

vamos colocar na discussão. Está bem? Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – Obrigado, excelência, é 

importantíssimo. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, Agente Danilo 

Balas. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Exatamente 

ombreando o que o deputado Olim disse, é dentro do método de trabalho, é uma 

sugestão que seguirá via documento. Quando o senhor coloca “realizar diligências, 

vistorias e perícias”, há uma oportunidade de, através da perícia quantitativo-qualitativa, 

na diferenciação de valores da construção da fábrica, verificarmos as irregularidades 

contidas no início da CPI. Então, a perícia é muito importante porque quantifica e 

qualifica o que era para ser gasto e o que foi efetivamente gasto. Está seguindo através 

de requerimento para Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, excelência. 
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O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Essa é uma linha que 

nós podemos, lado a lado ao Delegado Olim, de trazer pessoas para serem ouvidas aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ajudarem, técnicos e 

pessoas que possam nos orientar em tudo. Muito bem colocado. Bem, então a agenda do 

dia 15 já fica para Guarulhos, dez da manhã. Nós acabamos por ficar para resolver as 

relatorias. Vou suspender por três minutos para que a gente possa conversar um 

pouquinho. 

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bem, a Comissão 

dialogou e chegou à seguinte importante conclusão. Como o tempo é escasso, curto, 

então estamos subdividindo em quatro relatorias, três sub-relatorias, onde: o contrato 

para a construção da fábrica de medicamentos de Américo Brasiliense, estamos 

designando então o nobre deputado Agente Federal Danilo Balas. No contrato de 

concessão administrativa para gestão, operação e manutenção com fornecimento de 

bens e realização de obras para adequação da infraestrutura existente em Américo 

Brasiliense, estamos então indicando o nobre deputado Thiago Auricchio. E na 

execução orçamentária e financeira, contas anuais, e judicialização das demandas para o 

fornecimento de medicamentos, a nobre deputada Beth Sahão. E o relator final o nobre 

deputado Alex de Madureira.  

Assim nós podemos dividir um pouco – um pouco, não, muito trabalho – para 

cada um durante todo esse período. Tenho certeza que os deputados vão trocar ideias 

daquilo que são relatores, um contribuir com o outro, que é fundamental que isso 

aconteça, para que a gente tenha um fechamento de uma CPI com objetivo cumprido. 

Quero registrar com muita alegria a presença do nobre deputado Carlos Cezar, e 

também registrar aqui uma justificativa de falta do nobre deputado Mauro Bragato. 

Pergunto aos Srs. Deputados se: há mais alguma questão que devemos tratar no dia de 
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hoje? Nada mais a tratar, então eu dou por encerrada a presente reunião, convocando os 

Srs. e Sras. Deputados para a próxima reunião ordinária na próxima semana, quarta-

feira. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para mim tudo bem. Quer 

perguntar? Vamos então, Srs. Deputados, Beth, podemos, a gente funcionava assim nas 

OSs, na CPI das OSs. Quando tem uma pauta que é só requerimento, a gente marca para 

a tarde. Quando tiver oitiva, a gente já marca para de manhã. Para a gente poder ganhar, 

porque normalmente a pauta de requerimentos ela é mais objetiva. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Por mim tranquilo 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – Tudo bem? Está bom 

então. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quarta de manhã. Quando tiver oitiva 

de manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quando tiver oitiva quarta 

às 11, quando for só requerimento, quarta à tarde. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quarta à tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E lá para o final, de manhã 

e à tarde, e à tardezinha, só se for necessário. Muito bem, muito obrigado pela atenção, 

parabéns a todos, queria agradecer a presença dos Srs. e Sras. Deputados, professores, 

visitantes, membros da Casa. Está encerrado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 
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* * * 

 


