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CPI - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 

04.06.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - 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 os casos de corrupção nos contratos para a construção da fábrica de 

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

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento de 

impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto 

custo. 

Registro com muita alegria a presença dos nobres deputados e deputada: Agente 

Federal Danilo Balas, deputada Beth Sahão, o deputado Edmir Chedid, o deputado 

Delegado Olim, o nobre deputado Alex de Madureira. Vamos diretamente para a pauta 

de hoje. Solicito à senhora secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

deputado Alex de Madureira.  

 

A SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Solicitar que seja dada como lida a 

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. 

Eu gostaria de solicitar aos senhores, se a gente poderia suspender a reunião por 

três minutos. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pois não. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem um assunto 

superimportante, como eu faço parte da Comissão de Saúde, eu e o Alex, tem um 

assunto que está sendo discutido ali e não passa de dois minutos. Então poderíamos 

suspender por três minutos, e a gente retornaria aqui para dar sequência? Pode ser? Pode 

ser Delegado Olim, nobre deputado? Muito obrigado. Fica suspensa por três minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu também registro a 

presença do nobre Deputado Thiago Auricchio, e quero desde já passar a Presidência, 

nós temos os Itens 1 e 2 da pauta que são requerimentos de minha autoria. Então eu 

passo a Presidência com muita satisfação para votação, apreciação e votação dos Itens 1 

e 2 ao nobre vice-presidente desta Comissão, o Agente Federal Danilo Balas. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

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

Assumo a Presidência momentaneamente da CPI da Furp. 



Verba Editorial Ltda. 

4 

 

Item 1, do nobre deputado Edmir Chedid ao solicitante, Requerimento número 

12 – requer nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho aprovado, a 

convocação do Sr. Durval de Moraes Júnior, ex-superintendente da Furp, para prestar 

informações a esta CPI sobre assuntos afetos ao período de sua gestão à frente da 

Fundação. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. 

Item 2 da pauta, também do nobre deputado Edmir Chedid, Requerimento 

número 13 – requer nos termos regimentais, em observância ao seu plano de trabalho 

aprovado, a convocação do Sr. Flávio Francisco Vormittag, ex-superintendente da 

FURP para prestar informações à CPI sobre assuntos afetos ao período de sua gestão à 

frente da Fundação. Em discussão o Item 2. Não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento número 13. Neste 

momento passo a palavra ao nobre deputado Edmir Chedid que volta a presidir a 

reunião. Obrigado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado nobre deputado, 

Agente Federal Danilo Balas, vice-presidente desta Comissão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a nobre 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Apenas para perguntar a V. Exa. se: já 

temos requerimentos anteriores aprovados convidando ou convocando pessoas para a 

CPI? E como que a gente – se temos, só isso. 

 

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

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Se temos, como que V. Exa. está 

pretendendo fazer essas oitivas, o cronograma para a gente mais ou menos poder, para 

que a gente possa se organizar. Esse é um ponto. Outro ponto, se não me engano – acho, 

não sei se foi a Rosebel –, que alguém entrou em contato com o gabinete para saber a 

respeito da visita, da ida ao Tribunal de Contas. Então queria ver, e parece que era uma 

data possível dia 10. Então eu queria também colocar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, Excelência, já 

respondendo antes de dar sequência nos Itens 3 e 4, tem agendas da CPI que já foram 

confirmadas no próximo dia 11, terça-feira, às 11 horas, a oitiva do Dr. Afonso Celso de 

Barros Santos, é o atual presidente da Furp. Lembra?  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Lembra que na reunião 

passada; é o atual presidente da FURP, Dr. Afonso Celso de Barros Santos, está 

marcada para terça-feira dia 11, às 11 horas da manhã a oitiva dele, e dia 27 de junho, 

quinta-feira, às dez da manhã, a reunião dos membros da CPI com o presidente do 

Tribunal de Contas do Estado. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Dia 27 de junho? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dia 27 de junho, com o 

excelentíssimo conselheiro Roque Citadini, lá na sede do TCE – Tribunal de Contas do 

Estado. 

Dando sequência aos trabalhos, Item 3 da pauta, requerimento datado de 28 de 

maio de 2019, do nobre deputado Agente Federal Danilo Balas, Requerimento de 

número 14, requer nos termos regimentais, com base no plano de trabalho, que seja 

oficiado ao Sr. Ricardo Luiz Mahfouz, gerente responsável pela construção, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades na obra da fábrica de 

medicamento da Fundação Para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima, em 

Américo Brasiliense. Esclarece ainda que será preservado por parte da CPI eventual 

segredo de Justiça decretado nos autos, se for o caso. Em discussão. Não havendo 

oradores para discutir, em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram. Aprovado.  

Item número 4 – requerimento datado de 28 de maio de 2019, também do nobre 

deputado Agente Federal Danilo Balas, de número 15, requer nos termos regimentais, 

com base no plano de trabalho aprovado, que seja oficiado à excelentíssima senhora 

Dra. juíza de direito corregedora da DIPO, Patrícia Alves da Cruz, para que nos seja 

emitida uma ordem para compartilhamento dos Autos do processo número 009887. 

Desculpe-me, o número é 0098807-12.2017.8.260050 DIPO 3.1.2 com possibilidade de 

cópia dos autos, tendo em vista a solicitação feita pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo que negou o acesso em razão da confidencialidade das informações ali 

contidas. 

Esclarece, ainda, que será preservada por parte da CPI eventual segredo de 

Justiça decretado nos autos, se for o caso. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

O Ministério Público é engraçado. O Ministério Público é segredo para nós, para 

a imprensa eles vazam o que eles querem vazar, quando eles desejam vazar. Nada 

contra a imprensa, a imprensa faz o papel dela, e muito bem.  
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Você sabe que eu ia falar isso aí. Por que 

o Ministério Público se nega a mostrar algo, que é uma investigação pública? Quer 

dizer, não há por que ter sigilo de Justiça aí. 

 

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

 

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

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Eu estive 

pessoalmente no Ministério Público do Estado, até não havia problemas de 

fornecimento de alguns documentos, porém, dentro do processo, alguns pontos têm 

segredo de Justiça, e para que a gente não coloque o nosso trabalho na CPI em vão, por 

água abaixo, fiz o pedido para a juíza que autorize o compartilhamento das informações 

de todo o processo, até para dar estrita legalidade à nossa situação aqui na CPI, mas 

acredito que esses documentos chegam. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Esse esclarecimento é 

importante, Excelência, a gente já participou de CPI, o documento aqui vem lacrado, só 

os membros têm acesso, nem a assessoria, se vazar nós seremos processados, fica no 

cofre da Assembleia. Então é algo que às vezes o Ministério Público não quer abrir, não 

sei por que. Faz a denúncia e não quer abrir. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Lembrando que na CPI da Merenda, não 

sei se você se lembra, nós fizemos até reunião fechada aqui sem a presença de 

assessores, sem a presença, para poder não só em oitivas, mas também na análise 

documental. Não é, lembra? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Garanto que se fizer um 

requerimento querendo saber todos os rendimentos dos promotores de Estado de São 

Paulo, que saiu no holerite todo mês, não vai vir, deputada, vai ser segredo de Justiça 

também.  

Mas eu quero até cumprimentar o “Estado de S. Paulo” hoje, deu uma matéria 

importante de dez páginas do trabalho da Assembleia Legislativa, eu tive a honra de 

presidir a CPI das OSs, mas foi um trabalho feito por cinco relatores, nove membros, 

todo mundo participou das OSs de Saúde, então hoje o “Estado de S. Paulo” traz uma 

matéria importante.  

Cumprimentar o nobre deputado Carlos Neder, que se faz presente, médico, foi 

secretário da Saúde do Município, conhecedor, trabalhou com a gente na CPI e pelo 

conhecimento que ele tinha da área toda, ele foi muito útil ao Estado de São Paulo e à 

Assembleia Legislativa, nos auxiliou a todos com muito carinho, com determinação. 

Acho que 20 horas por dia, se não foram 24. Outros também o fizeram, mas a gente tem 

que ressaltar o trabalho. Pena que às vezes o eleitor não reconhece o deputado que 

trabalha, que se dedica, não sei o que. E como ele trabalhou e sempre fez nesta Casa 

aqui. Mas “O Estado de S. Paulo” traz uma matéria hoje de dez páginas falando muito 

da Assembleia Legislativa, do trabalho lá da OS, que existe um Projeto de lei para ser 

votado aqui que obriga o Governo do Estado e as prefeituras a fiscalizar melhor as OSs. 

Não sei por que esse projeto não é votado até hoje aqui na Casa. 

Por outro lado também, tinha um muito similar, mas aquém daquele que foi feito 

depois dos conhecimentos da CPI das OSs aqui, que era do deputado Pedro Tobias, ele 

foi presidente do PSDB, médico, dedicado, amigo do Governo, de todos os secretários 

de Saúde. Aprovou um projeto no final do mandato passado que estava dez anos na 

Casa que ele tinha elaborado; não era aquilo que a CPI fez, se aprofundou muito mais – 

o Governo do Estado vetou para fiscalizar a OS. Olha onde nós estamos, o Governo do 

Estado. 

Espero que com essa matéria – essa matéria, deputado Agente Federal Danilo 

Balas, traduz o que a Receita Federal e a Polícia Federal já encontraram nas OSs, 

algumas OSs de Saúde. Tem muitas OSs que trabalham direito e que são filantrópicas e 

nós temos as pilantrópicas. Esse é um assunto que acho que daqui a pouco a Assembleia 

vai ter que voltar a se dedicar, aprofundar ainda mais para verificar. 
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Mas eu deixo aqui, eu sei que o Ministério Público sempre tem representante 

nesta Casa, para dizer o seguinte, nós vamos começar a convocar promotor para vir 

aqui, eu mesmo vou fazer requerimento. Vai vir aqui falar: “Não, segredo de Justiça”, 

bonitinho; se vazar para a imprensa depois vai ser bom, porque daí nós vamos tomar 

conhecimento. Ele vem aqui e fala o que não pode fazer, a impresa vai para cima e eles 

vazam, e a gente fica sabendo, é mais ou menos assim que funciona com o Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Não sei dos outros estados, do estado de São Paulo, eu 

conheço bem. 

Dando sequência aos trabalhos, temos aqui o Item 5 – Requerimento datado de 

28 de maio de 2019, do nobre deputado Agente Federal Danilo Balas, Requerimento 

número 16 – requer nos termos regimentais, com base no plano de trabalho aprovado, 

que seja oficiado ao Grupo Especial de Combate e Delitos Econômicos – Gedec – do 

Ministério Público Estado de São Paulo, solicitando a cópia, acesso ao inteiro teor dos 

autos do PIC 25/17 para apuração de fatos relatados por executivos da empreiteira 

Camargo Corrêa envolvendo a construção da fábrica de medicamentos da Fundação 

Para o Remédio Popular – FURP em Américo Brasiliense. Obra contratada em 2005 e 

concluída em 2009. Esclarece ainda que será preservada, por parte da CPI, eventual 

segredo de Justiça decretado nos autos, se for o caso. Em discussão. Não havendo 

oradores para discutir está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que 

aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item número 6 – requerimento do nobre deputado Thiago Auricchio, datado de 

29 de maio de 2019, de número 17, requer nos termos regimentais a convocação do Sr. 

Willian Mendes Januário, autor da representação ao Ministério Público que solicitou a 

apuração de eventuais irregularidades relacionadas à execução do contrato decorrente da 

concorrência internacional número 2, de 2013, promovida pela Fundação do Remédio 

Popular – FURP, com o objetivo de prestar à CPI informações e eventuais documentos 

que repute necessários ao objeto da presente Comissão. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que 

aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Próximo, nossa reunião dia 11, terça-feira, 11 horas com a oitiva do Dr. Afonso 

Celso de Barros Santos, que é o atual superintendente da FURP. Nada mais. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Thiago 

Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu fiz esse requerimento porque o 

funcionário Willian Mendes Januário, acho que ele pode ser o começo da história que a 

gente precisa ouvir até; se não me engano, numa reportagem ele disse que teriam até 

algumas outras pessoas que poderiam ser ouvidas, que teriam mais informações e 

alguns documentos importantes que ele poderia trazer para a gente. Eu até sugiro que 

ele pode ser o primeiro aqui a ser ouvido por nós para a gente ter uma cronologia em 

toda a história. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas já está marcado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O presidente já e a gente 

vai agendando todos os outros que foram convocados, rapidamente, para a gente dar 

sequência aos trabalhos.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Imagina, nobre deputado, 

é uma alegria a gente poder saber do interesse de todos para levantar os problemas. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a 

presença da Sra. e dos Srs. Deputados, ex-deputados, a assessoria da Casa, imprensa, 

que fazem um trabalho bonito. 

 

* * * 
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- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


