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CPI – FURP – FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 

28.05.2019 

 

 

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

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

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

irregularidades na FURP, envolvendo os casos de corrupção no contrato para  

construção da fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das 

contas anuais da entidade pelo TCE e a ausência de planejamento de impactos da 

judicialização de demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados e deputada: Agente 

Federal Danilo Balas, deputada Beth Sahão, o deputado Carlos Cezar justificou a sua 

licença, deputado Edmir Chedid na Presidência, o deputado Cezar também justificou a 

sua ausência; o deputado Thiago Auricchio presente, Delegado Olim presente, o 

deputado Alex de Madureira presente. E havendo número regimental então damos 

prosseguimento à pauta. 

Solicito à senhora secretária a leitura da Ata 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. Vamos para a 

pauta. Item número 1.  

 

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

 



Verba Editorial Ltda. 

3 

 

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

deputado Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Gostaria já de pedir vista dos itens 3 

e 4. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental seu pedido. 

 

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 - Quero pedir vistas conjuntas então dos 

itens 3 e 4. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Até fazer uma justificativa aqui, 

presidente, só com o intuito mesmo de nós pensarmos em modificar aqui a convocação 

para um convite dos nobres amigos que fazem parte da FURP. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, precisa pedir vistas, não 

podemos votar e mudar? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, Excelência, não tem 

necessidade disso. 

 

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

 

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

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Apenas dizer para o deputado Alex que 

nós estamos numa CPI, nós não estamos em uma comissão. Essa prática de transformar 

convocação em convite, muitas vezes a gente leva isso em conta nas comissões 
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temáticas. Na CPI, ela é exatamente uma CPI porque ela nos dá essa possibilidade de 

convocarmos. Eu inclusive acho que para a gente poder. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - O Regimento é convocação. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Porque se nós convidamos – nós temos 

data para terminar – aí para a pessoa vai o convite, se de repente os convidados não 

aceitarem fica mais tempo para as pessoas poderem chegar. Então, eu gostaria de pedir a 

V. Exa. que nós pudéssemos votar a convocação que está sendo proposta inclusive pelo 

deputado – não é nem por mim, é pelo deputado Edmir Chedid –, acho que daria mais 

celeridade ao nosso trabalho aqui. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Só queria colocar aqui, deputada 

Beth, que eu acredito nisso, que em nenhum momento ninguém da FURP vai se furtar a 

estar aqui para a questão de qualquer tipo de esclarecimento a esta CPI. 

Portanto, a minha indicação para que seja feito um convite é em cima disso. Eu 

acho que em nenhum momento – nós estivemos lá nas duas fábricas, nós fomos muito 

bem recebidos, todos os questionamentos, todas as perguntas que nós fizemos foram 

explicadas, foram atendidas. A FURP está demonstrando aqui, inclusive com a 

participação de alguns membros aqui hoje, que ela está preocupada em, sim, dar 

celeridade a isso e também a dar, que sejam muito claras as coisas – entendeu?  

 

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

Presidente, pela ordem. 

 

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

deputado Agente.  

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Eu concordo com a 

deputada Beth quanto à celeridade. Uma CPI que investiga casos possíveis de corrupção 

e tem prazo certo de 120 dias e talvez mais 60, ela tem data para terminar. E se nós 

formos pedir vistas de tudo ou por um termo que é convite ou convocação não 

exerceremos aquilo que viemos aqui para exercer, estamos fadados a virar motivo de 

chacota pelo estado de São Paulo.  
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Então, é muito ruim que nós não aprovemos os itens aqui da pauta só por conta 

de uma palavra, convite ou convocação, e eu não quero virar motivo de chacota, depois 

que passarmos aqui seis meses e tudo virar pizza. Por isso, solicito aos nobres 

deputados e colegas que vamos dar sequência com menos vistas. Esse é o meu ponto de 

vista, uma vez que, indo na linha também do deputado Alex, a atual gestão da FURP 

não está se furtando a prestar esclarecimentos, mas isto que nós investigamos é lá de 

trás.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Senhores, posso dar uma 

sugestão?  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Claro.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Talvez de comum acordo 

com todos. Nós temos lá, estamos falando dos itens 3 e 4. Vamos falar do 2 já? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Isso, exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então é o seguinte: o 

Requerimento 2, de minha autoria, convoca o Sr. Afonso Barros Santos que é o atual 

superintendente. Está aqui na Casa hoje acompanhando o senhor secretário da Saúde, 

vai agora a uma reunião da Comissão de Saúde. Disse o seguinte: “Vou a hora que 

desejarem, não tem problema nenhum, marcou a data não precisa nem de ofício, 

telefona estarei presente”. É da forma que ele tem nos recebido lá, recebeu. 

Então eu acho que poderíamos sugerir, até como autor, se fosse transformado 

então em convite. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Em vez de requerimento – 

pois não, só – porque ele vai vir, marcou, ele vem aí. Tem sido solícito, acho que todos 

os senhores que acompanharam as duas visitas. Quanto aos outros dois ex-presidentes, 
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se a gente convida, pode não vir. Tem que ser convocação – na minha opinião. Agora os 

senhores aqui têm o direito de solicitar as vistas, ou não, aí é regimental. 

 

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

 

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

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Vossa Excelência fez três 

requerimentos, dos quais dois foram objeto de solicitação de vistas pelo deputado Alex. 

Mas eu queria então, no requerimento 2, eu tenho a convicção de que na verdade os três 

requerimentos, o 2, o 3 e o 4, precisariam ser acompanhados também do convite aos 

respectivos secretários de Saúde na época. Quem eram os secretários de Saúde na 

época, porque eles também foram responsáveis por isso aqui. Senão, o nosso processo e 

as nossas oitivas, as nossas investigações vão ficar de um lado só. Nós temos que 

verificar o que está acontecendo na FURP, mas também nós temos que verificar o que 

aconteceu na Secretaria Estadual de Saúde.  

Então, portanto, eu gostaria de solicitar verbalmente, se fosse possível, 

acrescentar no vosso requerimento, de Item 2, a presença também do respectivo 

secretário. Eu não tenho o nome agora, precisaria entrar lá para ver quem era o 

secretário nessa época dessa gestão específica, para que também pudesse ser convidado 

a esta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputada, nós não 

podemos fazer de forma verbal na CPI.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não pode ser votado, tem que ter um 

requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem que ser um 

requerimento protocolado. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Então eu apresentarei um requerimento 

na próxima reunião. Pode ser? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Aí talvez, se for aprovado, pode ser que 

marquemos na mesma data, a data vai ser a disponibilidade também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quero cumprimentar com 

alegria o nobre deputado Cezar, passou por aqui, pela sua presença, e o ex-deputado 

Carlos Neder, que está aqui, grande deputado, companheiro, amigo de todos, fez um 

trabalho nesta Casa importantíssimo, e na CPI das OSs de Saúde então foi quem nos 

deu toda a retaguarda. Obrigado pela sua presença, nobre deputado Carlos Neder. 

Dando sequência se se mantêm as vistas dos itens 3 e 4 para o deputado Alex e 

conjuntamente para a deputada Beth, ou se retiram as vistas. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Mantida, Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mantida. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mantidas as vistas 

também. Então temos de votar tudo junto na próxima semana. Voltamos para o item 1. 

Requerimento datado de 16 de maio 2019, do nobre deputado Agente Federal Danilo 

Balas; Requerimento de número 10 requer que seja solicitado à Superintendência da 

Polícia Federal em São Paulo a disponibilização do perito criminal federal Augusto 

César Nicolosi Bosso, matrícula 7173, lotado na Delegacia de Polícia Federal em 

Sorocaba, pelo período inicial de 30 dias para auxiliar na apuração da CPI instalada 

nesta Casa de Leis sobre as denúncias de corrupção no contrato para a construção da 

fábrica de remédio localizada em Américo Brasiliense, ficando o policial federal à 

disposição nesta capital. Em discussão. 

 

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

 

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

deputada Beth. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu também queria sugerir ao deputado 

Danilo, que fez esse requerimento, a gente até já tinha conversado sobre isso. Ele falou 

que ia apresentar mesmo. Mas que esse âmbito de atuação do perito criminal pudesse se 

estender também para outros contratos. Eu não sei se V. Exa. pensou só na questão da 

construção ou se está pensando também nos contratos, que nós certamente receberemos 

aqui – já tem inclusive o requerimento que foi feito para apresentação de licitações etc. 

–,  já foram aprovados em reuniões anteriores, se nós não poderíamos, se V. Exa. não 

poderia ampliar o objeto e a área de atuação desse perito, caso seja aprovado. 

 

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

Presidente. 

 

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

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - O pedido é válido, por 

mim sem problema nenhum, o perito, se vier, estará aqui para apoiar a todos os 

trabalhos e contratos, não só o da construção da fábrica. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

Não havendo mais oradores para discutir. Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

O Item 2, é um requerimento também de minha autoria, eu passo a Presidência 

ao nobre deputado Agente Federal Danilo Balas para que assuma a Presidência e dê 

continuidade aos trabalhos. E depois devolva a Presidência, por favor, nobre deputado.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Agente Federal Danilo Balas. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Em 

pauta Item 2 desta CPI da FURP. Requerimento número 11 requer, nos termos 
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regimentais, em observância ao plano de trabalho aprovado, a convocação do Sr. 

Afonso Celso de Barros Santos, superintendente da Fundação Para o Remédio Popular 

FURP, para prestar informações à CPI sobre assuntos afetos à gestão da Fundação. Em 

discussão.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. Então vamos substituir de 

convocação para convite nesse caso – não é? Pois pode vir a qualquer momento o 

presidente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É o atual presidente? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É o atual, o Afonso Celso. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Concordo. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Concordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - É 

regimental substituirmos a convocação pelo convite, e colocamos em discussão o Item 

2. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação o 

requerimento, os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. Neste momento devolvo a condução dos trabalhos da CPI da 

FURP ao nobre deputado Edmir Chedid.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

deputado Agente Federal Danilo Balas. A deputada Beth, pelo jeito, vai pedir pela 

ordem.  
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não, já falamos sobre isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ficou de pagar o almoço 

para a gente lá em Américo Brasiliense, deputado Olim, está bem pertinho agora na casa 

dela – não é?  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Não, eu moro em Catanduva, pelo amor 

de Deus. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ela falou que ia custar só 100 

quilômetros. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mais de 100, 113. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para chegar até a cidade 

dela, mas ela podia ter trazido para a gente o saco de laranja. Saiu caro outro dia lá. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT – Gente, vocês iam comer uma comida 

árabe muito boa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com o maior prazer. 

Acabou de fazer o convite para todos nós. 

Bem, senhores, nada mais havendo a tratar na presente reunião; fazer o contato 

com os senhores para ver se a gente pode fazer uma reunião com os deputados, uma 

reunião de trabalho, interna, para a gente dar o prosseguimento no que tem interesse. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas quando? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Hoje à noite, amanhã.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT -Amanhã no fim da tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nossa assessoria entra em 

contato com os senhores e agenda. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
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presente reunião, agradecendo a presença da Sra. e dos Srs. Deputados, da assessoria, 

interessados e imprensa. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


