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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ... Inquérito, constituída pelo
Ato nº 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 Agente Federal
Danilo Balas, Cezar, Thiago Auricchio, Alex de Madureira, Beth Sahão e este deputado
na Presidência.
Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Sr. Presidente, solicito a
V. Exa. 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 1. Único da pauta. Requerimento datado de três de outubro de 2019, de minha
autoria. Então, passo a Presidência ao vice-presidente desta comissão, Agente Federal
Danilo Balas. Estou impedido de presidir quando se trata de requerimento de autoria do
presidente.

***

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

***

O SR. PRESIDENTE - AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Item
1, de três de outubro de 2019. Requerimento no 37. Requer, nos termos regimentais, a
convocação do Sr. Sr. Luiz Roberto Beber, ex-funcionário da Furp, e o engenheiro que o
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antecedeu, Sr. Ricardo Luiz Mahfuz, no acompanhamento da execução do contrato da
obra da fábrica de Américo Brasiliense.
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 o requerimento.
Nesse momento, repasso a Presidência a V. Exa., nobre deputado Edmir Chedid.

***

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid.

***

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Excelência.
Agradecer aos colegas pela aprovação de mais esse requerimento.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Só ver com V. Exa. como vai ficar a
próxima reunião nossa e para quando vai ficar marcada essa oitiva.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Terça às 11. A assessoria vai
fazer contato com o Sr. Luiz Roberto Beber para agendar para a próxima terça-feira às 11
da manhã. Regimental.

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quatorze horas é complicado.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Também, Sr. Presidente, para nós - eu
sei que tem um ritual que nós combinamos desde o início - sabermos as datas: como vai
ficar a apresentação das sub-relatorias, relatório final. Acho que a gente já está
caminhando para a finalização dessa CPI. Acho que é importante a gente já estipular essas
datas.

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos, então, fazer o
seguinte, Excelência: em meia hora, quarenta minutos, a assessoria passa à assessoria dos
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senhores. Se todos estiverem de acordo, dentro daquilo que foi aprovado no início, para
a gente caminhar para a finalização. Todos de acordo? Fazer assim.
Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a
presença de todos.

***

- É encerrada a reunião.

***
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