CPI - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
3ª Reunião da CPI - FURP - Fundação para o Remédio Popular 21/05/2019 às 14:30 horas no Plenário
Tiradentes.
Presidente: Deputado Edmir Chedid
Item

Data

Solicitante

OBJETO

1

15/05/2019

Deputada Beth Sahão

Requerimento n.º 7 - Requer seja oficiado o Presidente da FURP para que preste à CPI as
seguintes informações: 1. Como é realizada a logística da distribuição dos medicamentos
produzidos pela FURP? Esse serviço é realizado diretamente pela FURP ou por intermédio
de empresa contratada? Caso seja realizado por empresa contratada encaminhar cópia do
contrato com todos os anexos, inclusive proposta comercial apresentada, acompanhada da
relação mensal de todos os pagamentos feitos à empresa desde o início do contrato.
2. Fornecer a relação de todos os compradores de medicamentos da FURP especificando,
ano a ano: a. Unidade da FURP que forneceu (Américo Brasiliense ou Guarulhos); b.
União, Estado, Municípios ou organizações não governamentais; c. Medicamentos
fornecidos, valor unitário e valor global cobrado, por comprador.

2

16/05/2019

D e p u t a d o A g e n t e Requerimento n.º 8 - Requer seja oficiado o Presidente da FURP para que nos envie os
Federal Danilo Balas seguintes documentos relativos à construção do prédio da FURP em Américo Brasiliense:
1) Memorial descritivo da obra; 2) Projeto básico; 3) Planilha de preços da construção; 4)
Edital da Secretaria da Saúde para construção do prédio; 5) Planilhas do processo
licitatório; 6) Nome dos membros da comissão licitatória; 7) Proposta vencedora; 8)
Cronograma da obra; 9) Medições da evolução da obra.

Vista

3

16/05/2019

D e p u t a d o A g e n t e Requerimento n.º 9 - Requer seja oficiado o Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do
Federal Danilo Balas Estado de São Paulo, Conselheiro Antonio Roque Citadini, para que solicite junto aos
órgãos técnicos da Corte de Contas as cópias dos seguintes documentos relativos à
construção do prédio da FURP em Américo Brasiliense: 1) Memorial descritivo da obra; 2)
Projeto básico; 3) Planilha de preços da construção; 4) Edital da Secretaria da Saúde para
construção do prédio; 5) Planilhas do processo licitatório; 6) Nome dos membros da
comissão licitatória; 7) Proposta vencedora; 8) Cronograma da obra; 9) Medições da
evolução da obra.

4

16/05/2019

D e p u t a d o A g e n t e Requerimento n.º 10 - Requer seja solicitado à Superintendência da Polícia Federal em São
Federal Danilo Balas 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, na CPI instalada nesta casa de leis, sobre denúncias
de corrupção no contrato para a construção da fábrica de remédios localizada em Américo
Brasiliense, ficando o policial federal a disposição nesta capital.

