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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número legal,

declaro abertos os trabalhos das 40ª reunião desta Comissão. Tendo em vista a

distribuição de cópias das atas da reunião anterior a todos os Srs. Deputados,

consulto sobre a necessidade da leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Dispensa da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dispensada a leitura.

Em discussão. Como ninguém quer discutir, em votação. Considero a ata aprovada.

Antes de entrarmos na Ordem do Dia desta Comissão, eu desejo prestar duas

informações. A primeira é que recebi uma comunicação do Ministro Aloysio Ferreira,

Chefe, Ministro-Chefe da Secretaria da Presidência, que o Presidente da República

receberá esta Comissão na próxima quarta-feira, se não me falha a memória, às

15h. E, neste caso, eu gostaria de fazer duas consultas. A primeira é os Deputados

que irão. Toda a Comissão é convocada, evidentemente, mas eu gostaria de ter, se

alguém tiver algum impedimento que eu tivesse conhecimento. Segundo, a hora e o

local e o horário será tudo previamente avisado a cada Deputado por escrito.

Também o que é preciso que a gente, digamos assim, diga um pouco dos assuntos

que vão pautar a nossa reunião. A minha idéia seria sugerir que são aqueles

mesmos seis temas que a gente decidiu ontem que serão uma prioridade daqui pra

frente. Vou sugerir esses temas, qualquer Deputado que deseje sugerir, nada

impede; a conversa seguramente será uma conversa aberta, mas seria assim como

uma espécie de orientação. Essa é uma informação. A segunda, a segunda

informação é o seguinte: eu, eu recebi ontem uma missão que eu não havia

solicitado. Como os senhores sabem, o Deputado Arlindo Chinaglia havia proposto

que fossem convidados para depor a Dra. Nicéa Camargo e o Sr. Secretário de

Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Pagnura. Pagura, né? Depois, essa, esse,

esses ofícios foram convertidos numa diligência liderada pelo ilustre Relator desta

Comissão, Deputado Ney Lopes, integrada pelo Deputado Arlindo Chinaglia, pelo

Deputado Robson Tuma, pelo Deputado Fernando Zuppo, não sei se mais outros

Srs. Deputados, que concluíram por apresentar um relatório ontem, que foi

aprovado, de convocar pra terça-feira o Secretário e mais quatro ilustres cidadãos

do Estado de São Paulo. Mais três, aliás, são quatro ao todo. Me corrige o

Deputado Hauly. Ontem mesmo eu recebi a missão desta Comissão. Eu quis

sugerir ao Sr. Relator, ele achou que era melhor que eu falasse com a Dra. Nicéa. E
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eu falei, e transmito agora o resultado. Expondo a ela a idéia de que ela se encontra

um pouco debilitada, se recuperando de uma infecção pulmonar, segundo a

imprensa, perguntei-lhe se ela considerava importante seu depoimento, dado que

nós já tínhamos informações que haviam, cujas informações e outras, haviam

redundado já na convocação de algumas pessoas do Estado de São Paulo. E ela

me respondeu da sua disposição de vir e da sua disposição de acrescentar mais

algumas informações ao problema, apenas requerendo que a gente providenciasse

os meios de transporte e que ela gostaria de vir com segurança. De tal forma que

eu submeto aos Srs. Deputados a disposição da Dra. Nicéa de estar aqui. Agora,

eu gostaria de, no caso da Comissão aprovar, que nós deixássemos muito claro a

idéia de que esta Comissão só tem a competência de se ocupar estritamente

daquilo que diz respeito a medicamentos, preços de medicamentos e não mais,

absolutamente mais nada do que não é pertinente a esta Comissão. Então, eu

quero, abro a discussão e concedo desde logo a palavra ao Sr. Relator, para emitir

seu parecer sobre o que iremos fazer.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de

acordo com o meu relato e parecer dado na reunião de ontem, na sessão de ontem,

acho que diante desse manifestação de vontade, nós não temos outra alternativa

senão convocar. Eu imaginei a hipótese de ela não ter nada mais a acrescentar, já

que no contato que tivemos com o representante do Ministério Público de São

Paulo, S.Exa., o Procurador, acentuou que tudo, que achava que tudo pertinente à

suposta compra superfaturada de medicamentos ela já havia dito e que não era

possível que tivesse algo mais. Mas se ela diz que tem, ficaria uma posição muito

difícil desta Comissão não convocá-la, porque era como se estivesse acobertando

alguma coisa. Agora, é importante, eu volto a insistir, no sentido de que a

Presidência — como sugestão, Sr. Presidente — acentue na convocação a Sra.

Nicéa primeiro este ponto: de que ela não terá aqui palco para fazer denúncias que

não sejam ligadas à área de medicamentos, que é o que nos interessa. E, segundo,

que ela se compromete a trazer elementos novos, no sentido de realmente permitir

um aprofundamento da nossa investigação. É preciso que ela fique bem consciente

desses dois pontos e, naturalmente atendidos esses pressupostos, eu sou favorável

à sua convocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Relator.

Com a palavra o nobre Deputado Arlindo Chinaglia, autor do requerimento.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Sr. Relator,

demais pares, o pedido de convocação fala por si e, evidentemente, que desde o

início todos nós sabemos que o objetivo desta convocação é pra que ela, caso

tenha, nos esclareça no que diz respeito à questão de medicamentos. Ontem,

houve o debate e, infelizmente, a gente hoje confirma que é secular. Raciocinar não

faz mal pra ninguém. O prejulgamento é algo que não nos cabe. Então, portanto, a

preocupação que o Relator tinha ontem, que me pareceu que era pra proteger, que

a CPI não aparecesse como buscando holofotes, hoje ele está preocupado que a

Sra. Nicéa não venha aqui buscar holofotes. Agora, veja, eu acho que por parte da

CPI tá confirmado que nós não podíamos nem dizer que ela não tem, nem que ela

tem. Ela é que vai, quem sabe, nos esclarecer. Mas eu queria, pra quem não teve a

oportunidade de ver os jornais hoje, falar que desde ontem já tá sendo anunciado

depoimento do filho, tanto do Sr. Pitta, quanto da D. Nicéa, onde no Ministério no

Público teria confirmado, não sei em que conteúdo, as denúncias que a mãe havia

feito. E hoje os jornais, e eu estou aqui com a cópia da Folha de S.Paulo; não tive

oportunidade de pegar outros jornais ainda. Mas pelo menos a Folha já mostra o

quê? O Secretário de Saúde Jorge Pagura — agora aparece aqui uma denúncia no

Hospital Municipal, que é outro hospital da capital, onde tem superfaturamento de

medicamentos — o Secretário, com razão ou não, está acusando a D. Nicéa Pitta,

dizendo que o superintendente responsável é uma indicação pessoal da D. Nicéa.

Então, a D. Nicéa, ela vai, ela vai vir aqui e eu acho que há mais elementos, já pelo

próprio noticiário, pra que nós obtenhamos dela informações tanto daquilo que ela

já disse quanto do que outros estão dizendo. E também o depoimento do Sr.

Pagura agora me parece fica ainda mais robustecido, pela polêmica que eles

travam pelos jornais. Então, eu acho que a CPI, como o...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pois não, pois não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Primeiro, pra aditar, Sr. Presidente, um

ponto de vista que eu omiti. O meu parecer é no sentido de que primeiro venha a

Sra. Nicéa, no caso na terça-feira, e depois o Sr. Pagura, o Diretor do Hospital

Municipal, o chefe... aqueles quatro...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - E agora eu vou propor também

a convocação deste ex-superintendente do Hospital Municipal. Mas aí vou propor

pra depois a Comissão avaliar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Calma nas

convocações, que eu já apanhei muito por convocar gente demais. Vamos devagar

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - A Comissão vai avaliar. Não,

mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos devagar,

vamos devagar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - A Comissão vai avaliar.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - E depois, depois, Deputado, esclarecendo

o que V.Exa. disse, eu não tenho preocupações de que ela busque holofote ou não,

eu tenho preocupação desta Comissão não fugir do seu objetivo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Nós também temos.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - É um desgaste pra Comissão.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Todos temos. É verdade.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - E também tem preocupação, nós não

vamos permitir que ela faça política municipal de São Paulo aqui.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro, claro.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Ela vai falar de medicamentos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - V.Exa. tem razão, essa

preocupação é coletiva e acho que a CPI tá dando a demonstração em todos os

casos de saber conduzir. E o Presidente, evidentemente, com a autoridade que lhe

cabe, ao conduzir as nossas indagações e as repostas vai saber orientá-la. E acho

que a CPI poderá aqui, quem sabe, ter uma pista a mais naquilo que é um

problema nacional na questão de medicamentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Então, eu

vou, eu vou submeter à votação esta decisão, colocando duas coisas: primeiro, que

ela venha estritamente para depor sobre saúde e preço de medicamentos, que é o

que nos interessa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - E eu tenho concordância,

porque a proposta de que ela fosse ouvida depois, eventualmente, ontem... hoje me

parece que já mudou o quadro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Segundo, é essa

é a coisa. Nós temos que alterar, ela tem que vir depor em primeiro lugar. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Ela vem terça e os outros na quarta, na

minha opinião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E é terça ou, ou nós

podíamos ouvi-la terça pela manhã e ouvir os outros na quarta? Eu tô querendo é

compactar. Os senhores me pedem, os senhores me pedem pra ouvir poucos, pra

poder trabalhar e cada vez que eu abro uma exceção, tem mais convites. Então,

devo dizer: como é que eu faço, entendeu? Eu tenho que ser democrata,

submetendo as coisas, e depois eu sou condenado. Então, eu queria, eu queria o

seguinte: quem sabe a gente faz o depoimento... Os Srs. Deputados não podiam...

O depoimento dela deve ser um depoimento curto, no meu entender. Nós podíamos

ouvir, digamos, dez da manhã de terça-feira e ouviríamos à tarde, ouviríamos à

tarde os já convocados. Concorda o Relator?

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, pela ordem. Sr.

Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem a

palavra o nobre Deputado Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu entendo perfeitamente a boa

intenção de V.Exa. compactar um pouco mais os nossos trabalhos, só que eu

pediria, porque eu tenho a impressão que, dada a importância dessa, desse

depoimento, tanto da, da D. Nicéa, quando do Secretário Pagura, eu acho que seria

mais conveniente que fosse feito à tarde, os dois, com separação de horário entre

os dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É que são quatro à

tarde. Então, cinco fica muito pesado e o Presidente da Câmara está me exigindo

muito o problema da nossa presença na Ordem do Dia. Hoje vamos ter problema.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Então, coloca na quarta, Sr.

Presidente. Eu acho que pra ter...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu tenho receio de nós

fazermos uma reunião curta na terça, gastar mais um dia... Não daria pros Srs.

Deputados estarem aqui às 11h da manhã?

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Não, muitos poderiam estar, mas

outros não.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, eu gostaria...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu acho que se nós pudéssemos

fazer isso na... faríamos uma reunião na terça-feira normal, como a gente tem feito,
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na parte da tarde. E na parte da manhã de quarta-feira, então, nós faríamos essa

reunião da Comissão, na quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quarta-feira de manhã

nós não podemos fazer audiências, porque nós temos Comissões Técnicas.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu tô, Sr. Presidente, eu tô, eu tô

tendo a liberdade de insistir um pouco com V.Exa., porque eu tenho...alguns

companheiros aqui da Comissão estão solicitando que eu faça essa, essa

ponderação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas eu tô ponderando

a V.Exa. que quarta eu não posso fazer, regimentalmente.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - É. Então, aí...então, na quarta à

tarde, que é a mesma coisa de fazer terça à tarde.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Por causa das Comissões, é? 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - É. Na quarta de manhã não pode

mais por causa das Comissões, é verdade, e nós entendemos. Se puder ser quarta

à tarde, então...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E a quarta à tarde não tem a ida ao

Presidente da República. Como é que pode?

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI -...ou na terça à noite, ou na quinta

de manhã, então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Perdida a semana.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu gostaria, Sr. Presidente,

de apoiá-lo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra... Não,

o problema é esse, porque quarta não dá. O Padre Linhares informa... De manhã

não podemos, porque tem reuniões das Comissões Técnicas, né, como sabem

V.Exas. Eu apenas lembrei...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu gostaria, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só, só pra esclarecer.

À tarde, não podemos. Quer dizer, nós temos é terça, temos que fazer uma terça

cheia.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu concordo plenamente

com V.Exa. e quero apoiá-lo em sua proposta. Eu acho que nós temos, teremos
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muitas reuniões de trabalho, sem dúvida nenhuma, e na minha opinião deveremos

utilizar a terça o dia inteiro, o turno da manhã e o turno da tarde. E os Deputados

que não tiverem condições de chegar pela manhã, paciência.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, eu queria

informar a V.Exa. que eu tô em missão oficial, representado o Partido dos

Trabalhadores, no 30º Congresso do Partido Comunista Francês. Eu chego aqui na

terça de manhã, mas não tenho, mas não tenho, mas não tenho como garantir que

a empresa aérea brasileira vai chegar aqui no horário. Essa é a minha

preocupação, tô abrindo aqui. É missão oficial, não vou faltar em nenhuma sessão

da Câmara, mas eu tenho obrigação de relatar, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Que horas V.Exa.

pode estar aqui?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Vai voltar a liderar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - V.Exa. propôs aí onze horas. Se

tudo correr como o indicado, eu estarei aqui antes, por volta de 9 e meia, 10h.

Agora, o meu temor é se atrasar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom. Se atrasar,

nós damos um jeito.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, eu acho, eu acho que nós

tamos perdendo tempo. Primeiro, eu queria salvaguardar, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - ...do, dos depoentes hoje, os

convidados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim, mas...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É sobre o assunto, Sr. Presidente. Queria

salvaguardar, se não der tempo da votação, é, o depoimento da Neo Química e do

Teuto; é importante. E outra coisa: vamos aprovar o requerimento, Sr. Presidente, e

aí, na seqüência, o senhor marca, nessa outra semana, porque nós estamos

perdendo tempo, tem votação daqui a pouco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu, eu...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Temos votação em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O problema, a

democracia é isso, né? E eu, e eu não quero ser acusado, entendeu?

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Eu entendo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, tá em votação,

nós vamos fazer... Ô, Mosconi, eu peço a compreensão do nobre Deputado, e

então nós vamos fazer às 10h da manhã, dez e meia da manhã, vou fazer um apelo

ao Deputado, pra nós podermos resolver isso terça-feira tudo, né, se não nós

vamos ter que ir pra quinta, não é?

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Absolutamente de acordo com

V.Exa. e tentando colocar em evidência o que foi discutido ontem, e nós estamos

hoje com a reunião, se é que ainda está prevalecendo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Às 14h.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - ...às 14h, quando foi decidido,

durante essa reunião, que os que estivessem presentes nessa reunião iriam pinçar

as audiências públicas, o Sr. Relator iria apresentar uma sugestão. Então, aí não

adianta fazer tanta reunião para não chegar-se a absolutamente a nada. Então, eu

diria pra V.Exa.: já que já foi, a convocação está feita, que nós ficássemos fazendo

a terça-feira próxima, começando 10h, e depois nós iríamos ter uma audiência

relativamente longa, porque nós temos uma pessoa e mais quatro e só poderia ser

feito, se for terça. Quarta-feira não tem como.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, muito obrigado

aos Srs. Deputados. Está marcada a reunião terça-feira de manhã para ouvirmos a

D. Nicéa e à tarde... 

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dez e meia. Vamos

negociar dez e meia, tá bom? Dez e meia, entendeu?

(Intervenção inaudível.)

 (Não identificado) - A VARIG...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Escolham uma

empresa que não atrase, não é fácil, mas seguramente, entendeu? 

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom. Então, tá

aprovado. Então, considero aprovados os requerimentos do Deputado Arlindo
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Chinaglia e do Deputado Sérgio Novais, nesse sentido de convocar a D. Nicéia. Eu,

eu queria convidar pra participar da Mesa os integrantes da Ordem do Dia de hoje

dos nossos trabalhos que são as seguintes pessoas: o Dr. Ronaldo Gazolla,

Secretário Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Tenha a bondade de participar

da Mesa. Quero convidar também pra participar da Mesa o Sr. Dante Alario Júnior,

Diretor-Presidente da Biolab Sanus Farmacêutica; Sr. Marcelo Henrique Limírio

Gonçalves, Presidente do Laboratório Neo Química Comércio e Indústria; Sr.

Valteci de Mello, Presidente do Laboratório Teuto Brasileiro; Sr. Maurício Cerginner,

Presidente da Barrier Comércio e Indústria; e o Sr. Gilberto Pereira, Presidente da

Medita Representações. (Pausa.) Bem, nós temos que, que andar um pouco

depressa, perdemos um pouquinho de tempo aqui, eu, eu só gostaria... tem...

prestar um esclarecimento. Tem uma notícia no jornal de hoje de que o Presidente

da Comissão estaria proibindo a reprodução de documentos disponíveis nas

Comissões. Não há nenhuma proibição. Quero que o Deputado que tenha

encontrado qualquer proibição que não as regimentais, que se comunique com esta

Presidência, senão a informação não é verdadeira. E vou mandar apurar e

responsabilizar o funcionário. Tem a palavra, inicialmente, o Sr. Secretário do

Estado... Eu desejo justificar esta reunião... o seguinte: nós tivemos uma denúncia

aqui do Padre Linhares, de uma concorrência que havia sido feita por hospitais,

santas casas lideradas pela santa casa que ele preside, onde houve umas

discrepâncias de preços muito acentuadas. Depois nós tivemos aqui a Secretária

do Rio de Janeiro — aliás, perdão, do Rio Grande do Sul — que apresentou

exatamente o contrário, discrepâncias para cima. No Rio de Janeiro tivemos

notícias de uma concorrência em que os preços chegaram a ter um abatimento de

96%. E nós temos aí também o caso da concorrência de São Paulo que nós vamos

ver. Então, esses quatro depoimentos vão nos fornecer o material para nós vermos

quem é quem nisso e o que há. Então, o convite aos senhores que aqui se

encontram a esta Mesa é para ver o comprador, que é o Secretário do Rio de

Janeiro e os vendedores, para que nos dêem subsídios sobre esta concorrência.

Tem V.Exa. a palavra, ilustre Secretário do Rio de Janeiro, Dr. Ronaldo Gazolla,

pelo espaço de 20 minutos, que se forem absolutamente necessários poderemos

prorrogar. Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Nobre Deputado Nelson Marchezan,

Presidente da Comissão, Srs. nobres Deputados, gostaria de cumprimentá-los a
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todos e agradecer a oportunidade de, quem sabe, podermos demonstrar aqui,

trazer uma pequenina contribuição nesse tão controvertido e grave problema, que é

o acesso da população brasileiro ao medicamento, principalmente a população

brasileira que não tem a condição mínima de comprar o medicamento. E na nossa

visão, não adianta que nós tenhamos hospitais de alta qualidade, com tecnologia de

ponta, de última geração, mas se o brasileiro, brasileiro comum, não tiver acesso ao

medicamente, de forma alguma justificaria tantos investimentos em tecnologia e

deixando de entregar ao cidadão aquilo que é mais importante, que é aquilo que vai

equilibrar. Muitas vezes não vai curar mas vai equilibrar a saúde, que é o

medicamento. Esse pequeno trabalhinho que nós vamos mostrar — eu pretendo

ver se consigo ficar nos 20 minutos — ele é produto de um trabalho de

continuidade, porque nós estamos à frente da Secretaria do Município do Rio de

Janeiro há nove anos. Então, estamos servindo ao terceiro Prefeito. E tem uma

condição para nós muito importante para o nosso trabalho, é que nós

compreendemos que as áreas sociais para nós são políticas não de Governo, mas

são política de Estado. E assim, quando nós encaramos essas questões como

política de Estado, nós temos a oportunidade de ter a liberdade dentro dos limites

que a convivência se impõe, para que tenhamos os técnicos necessários e

podermos nomear aqueles com quem nós confiamos realmente e que tenha a

capacidade de prestar serviço de qualidade. E também compreendemos que é

importante para se executar um trabalho em saúde que se profissionalize a gestão,

e gestão profissionalizada ela tem que ser feita em cima de informação. Quem não

tem informação de qualidade não tem poder, não pode propor, não pode avaliar as

suas metas e não pode corrigir os seus rumos e não tem condição de estabelecer

estratégias naquilo que se pretende resolver. Por isso, nós notamos, logo de início,

quando entramos em um mil e novecentos... março de 91 na Secretaria, com 40%

de seus leitos fechados, servidores tremendamente descompromissados com o seu

grande dever, que é atender a população, porque ele não estava tendo as

condições para exercer o seu trabalho e desabastecida de material de consumo e

principalmente de medicamento. Então, vimos que tínhamos que fazer uma

reengenharia daquela Secretaria e precisávamos de condições políticas e técnicas

para isso, porque senão não adiantaria tentar empreender essa caminhada que

tivemos oportunidade de fazer. E profissionalização nós chamamos com...

principalmente uma Secretaria que possa ter uma quantidade de dados, dados
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confiáveis, não dados que a gente leva dois, três, quatro, cinco meses para colher,

mas dados que nós temos imediatamente dados informatizados. E também em que

se tenha um sistema de avaliação, controle e auditoria descentralizado, e que o

trabalho dentro dessa Secretaria seja feito de uma visão realmente centralizada —

vou chegar lá já — e com descentralização inclusive de recursos orçamentários. E

também trabalhar com sistema de custo. Então, hoje nós temos um sistema de

custo implantado na Secretaria do Município do Rio de Janeiro. Então, isso permitiu

que, em face àquelas grandes dificuldades, nós termos condições para enfrentá-las.

E vimos que um dos grande problemas, que é esse que está se tratando nesta CPI,

que é o acesso do cidadão ao medicamento. Vimos que o sistema que lá estava

implantado, de compra, era um sistema que favorecia cartéis, era um sistema que

muitas vezes tinha cartas marcadas, e nós precisávamos implantar um sistema que

fosse transparente, que fosse publicado todos os seus resultados no Diário Oficial
e que permitisse o mínimo possível de todos esses submundos que se tem dentro

desse processo em várias áreas nesta País. E nós partimos para a implantação

porque já tínhamos passado. Em 1983 tínhamos trabalho na Secretaria de Estado

do Rio de Janeiro, onde eu conheci uma plêiade de servidores, competentes

servidores e pude levá-los para a Secretaria do Município do Rio de Janeiro e ali

nós lutamos, nos primeiros meses, inclusive contra a equipe econômica, na época

da Fazenda do Governo Marcello Alencar, que não queria a implantação de forma

alguma desse sistema que nós conseguimos baratear o medicamento. Foi uma luta

insana, mas gloriosa, em que nós conseguimos convencer e numa noite

memoriável que teve uma reunião de 7 da noite até as 2 horas da manhã, o Prefeito

Marcello Alencar compreendeu a tarefa que tinha que se realizar e que tínhamos

que ter mecanismos para realizá-la. E bateu o martelo e implantou o registro de

preço, dentro da Secretaria de Municípios, e que hoje foi tomando de roldão todas

as outras Secretarias, trabalhando da mesma forma. Então, vou fazer algumas

projeções para mostrar rapidamente o que é a Secretaria, qual é o seu volume de

atendimento e vou dar algumas bases e mostrar alguns exemplos, porque assim eu

tenho certeza que vou consubstanciar todo este Plenário de como essas coisas

ocorrem. (Pausa.)

(Apresentação de transparências.) 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Para se ter uma idéia, na cidade do Rio de

Janeiro nós temos uma rede conveniada que nós fazemos a gestão desta rede, não
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a gerência. A gerência nós fazemos desta rede, que é do Município do Rio de

Janeiro, cuja rede conveniada com o Sistema de Saúde são 12 hospitais federais,

40 estaduais, 13 universitários; unidades privadas conveniadas - 60; unidades da

rede filantrópica - 19; unidades da rede sindical - 60, perfazendo 150 prestadores

de serviço conveniados ao Sistema Único de Saúde. E aqui a rede do Município do

Rio de Janeiro, onde nós temos 117 unidades, sendo várias unidades básicas e

várias unidades hospitalares. Sendo que nesses últimos 3 anos nos

municipalizamos 8 hospitais federais existentes na cidade do Rio de Janeiro, 4

grandes maternidades e 15 PAMs, Postos de Atendimento Médico, perfazendo um

total de servidores hoje, trabalhando na Secretaria, de 39 mil servidores. Então, isso

nos dá condições de uma análise concreta e racional de dados por programas de

computadores para atender a área básica, ambulatório básico, ambulatórios

especializados e hospitais, onde nós temos um grande número de informações que

nos permite fazer uma gerência e uma gestão dos serviços de saúde na cidade do

Rio de Janeiro. Próximo. É importante também que os senhores tenham uma idéia

do atendimento que se faz na cidade do Rio de Janeiro. Aqui são as contratadas e

aqui são as unidades da Secretaria. Quando se soma atendimentos médicos e

atendimentos básicos em saúde, nós somamos, nós vemos que na cidade do Rio

de Janeiro o Município oferece à população inclusive consultas de atendimento

odontológicos. Nós oferecemos à população do Rio de Janeiro 1 milhão e 250 mil

consultas por mês, consultas essas que se não estiverem atreladas à dispensação

de medicamentos, principalmente nos medicamentos de uso regular, essa

população continuará, apesar dos belos hospitais, dos grandes recursos que

investimos na melhoria daqueles hospitais, vamos tirar da boca do cidadão aquilo

que ele precisa exatamente para compensar a sua saúde, e não ter que internar

nesses hospitais. Então, 1 milhão e 250 mil consultas existe uma dispensação cada

vez maior de medicamentos. E como nós fizemos? Eu tinha dito: implantamos

registro de pontos básicos do edital de registro de preço para a aquisição de sais.

Eu não trabalho nem com o nome fantasia, não trabalho nem com genérico. Eu

trabalho na base, na essência dos medicamentos. Eu trabalho com sais. Eu tenho

padronizado na Secretaria 400 sais, que atende toda a gama de necessidade da

população de medicamento na cidade do Rio de Janeiro. O que tem de importante?

Quais são os pontos? Registro atualizado do produto junto ao Ministério da Saúde.

Eu preciso saber o que a população está tomando, se ela tomando o princípio ativo
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que existe no comprimido ou se ela está tomando placebo. Está entendo! Não tem,

na realidade, o princípio ativo. Autorização de funcionamento da empresa junto ao

Ministério da Saúde, laudo de controle de qualidade do produto pelo laboratório

produtor, anexado à nota fiscal. Porque isso, quando eu faço o meu controle de

qualidade que eu vou mostrar na frente, isso aqui atrela as responsabilidades

daqueles que fornecem e daqueles que emitiram este laudo, porque nós podemos

ter fornecimento de medicamentos que não terão o sal ou a quantidade de

miligramas que deveriam ter naqueles sais. Manutenção do preço por 12 meses na

nossa concorrência. Preço máximo de compra igual ao preço da fábrica. Eu só

pago 70% do preço do varejo. Isso para nós é lei. Está vendo? Setenta. Tanto que

quando o produtor... O sal exclusivo nós só conseguimos desconto dos 70% do

preço do varejo. Então, nós compramos a preço de fase, mas quando o sal é

comum a vários fabricantes e laboratórios, aí sim, é que vou mostrar aqui em

números os descontos que nós temos. Entrega bimestrais nas nossas unidades. Eu

não tenho custo. O custo da entrega nas unidades está embutido dentro do preço

do medicamento, porque isso, essa entrega é bimestral porque eu não quero formar

estoque. Estoque eu comprometo capital e estoque eu facilito a evasão, e estoque

eu não tenho controle, porque o sistema de registro de preço, os vários indicadores,

os vários relatórios, eu caso a produção com o consumo, e aí eu tenho uma forma

de controlar. E trabalho também com curva A, B, C. Eu compro 400 sais. Eu vou

mostrar quanto eu compro de sais dentro da Secretaria, sendo que 25 dos 400 sais

me custam 60% do gasto total com medicamento. Oitenta sais me custam mais

20% do custo total dos medicamentos. Então, eu tenho que fazer um controle fino

nesses 25 sais, um pouco mais brando nos 80 sais e os outros 300 sais tem que se

ter um controle, mas não com esse rigorismo que exige, porque senão o controle

fica mais caro do que o próprio valor do sal que nós estamos comprando. Entregas

bimestrais nas unidades. Compromisso de entrega em 15 dias. Depois da licitação,

quando vão se emitindo as notas de necessidade de entrega. Impressão nas

embalagens e venda proibida (Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro). Sobe aí um

pouquinho para mim. Só correr para trás aí... Chega! Isso. ICM. Padronização de

sais. Padronizei 400 sais. Protocolos de tratamento. Eu não posso tratar... o médico

receitando o que quer. Por isso que nós constituímos comissões que fazem o

protocolo do tratamento das várias doenças. Então, nós vamos ter que usar aquilo

que o médico ou os profissionais de saúde determinaram que seja usado para o
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bem do paciente. Controle de despesa na curva A, B, C — já falei. Pagamento em

30 dias. Isso é religioso. Eu não posso, num sistema desse... Aliás nós pagamos

antes de 30 dias, muitas vezes. Eu não posso deixar de pagar, porque quando nós

tratamos desse sistema... Eu chamei a indústria farmacêutica, na Secretaria — eu

não me lembro quem era que dirigia naquela época. Era o Braz. E com mais alguns

amigos da indústria que lá esteve presente, nos ajudou a montar e confeccionar

este sistema. E controle de qualidade é feito no Noel Nutels, que é num laboratório

público, pelo INCQS da fundação... Eu tiro, junto com a fiscalização sanitária do

Município, dentro das formas que a lei exige, eu tiro dentro dos lotes medicamentos

e mando fazer o controle de qualidade. Próximo. Sobe um pouquinho. O contrário.

Olha, pra vocês terem uma idéias. Não, não... Corre que ela sobe. Vai subindo

mais. É só correr o papel. Isso. Aí. Eu tenho um gasto anual, 97/98/99, em

medicamento e material de consumo. Esse é o meu gasto anual. Não é brincadeira

pra uma Prefeitura. E a média mensal do gasto anual de insumos dá 4 milhões e

100 mil. Varia em torno disso, de reais. Gasto com medicamento — esse aqui é o

meu gasto — mostrando que eu invisto muito na compra, no custeio, na compra de

insumos na Secretaria eu invisto uma quantidade grande em medicamentos. Eu

investindo, eu conseguindo, nós estamos implantando também, Sr. Presidente, para

o registro de preço, para a compra de material de consumo, material

médico-hospitalar. Com isso nós vamos fazer cair o preço. Essa economia que eu

faço aqui eu jogo aqui, porque eu amplio o acesso à população e àqueles que usam

medicamentos regulares eu amplio esse acesso da população. Próximo. Ah! Com a

municipalização, a nossa média de compra de medicamento para agora daqui para

a frente, em 99 e 2000, vai a uma média de 42 bilhões de reais anuais. Ora, eu

tenho bala na agulha. Eu tenho condição de esgrimar, no bom sentido, não na

forma pejorativa, com aqueles que nos vendem. E nós abrimos. Nunca se vendeu

na Secretaria a multinacional. E hoje as multinacionais produtoras de

medicamentos vendem diretamente dentro da Secretaria. Então, nós temos moeda

de controle. Próximo. Controle não, de barganha. Vamos agora. Eu quando vi esses

números agora — eu ainda pedi... o Dr. Mercês é o meu subsecretário; é um dos

idealizadores desse processo. Quando eu vi esses números eu falei com ele, vocês

vão me calcular isso de novo, porque acho que deve estar tudo errado. É uma coisa

que assusta. Os últimos números. Captopril é um remédio que trata pra pressão.

Ranitidina para úlcera, Atenolol para pressão, Enalapril, a mesma coisa. Tirei
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alguns exemplos dos 400 sais. E numa caixa aí eu tenho todo o sistema de

concorrência, já trouxe, já entreguei aqui à Comissão, para que os seus técnicos

possam fazer uma análise e ver da veracidade do que nós estamos aqui afirmando.

Então, quando eu quando eu compro pelo Sistema de Registro de Preços eu pago

esse comprimido a 2 centavos. Quando eu compro ao preço de fábrica esse

comprimido me custaria 48 centavos. Se eu comprar o preço no máximo ao

consumidor, esse comprimido me custaria 69 centavos. É só pegar esses livros que

mostram o preço dos medicamentos, primeiro que nós vamos encontrar exatamente

isso que eu estou fazendo. E a mesma coisa os outros medicamentos.

(Não identificado) - E o registro?

O SR. RONALDO GAZOLLA - SRT, Sistema de Registro de Preço, que é o

nosso. Então, vejam que disparidade, que coisa impressionante. Quando eu vejo

isso eu penso a nível Brasil. Quando eu vejo isso eu penso a nível Brasil. Não

penso só a nível da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Será que se o Ministério

se sensibilizasse — e eu tenho feito algumas investidas junto ao Ministro, que é

uma pessoa que eu tenho uma relação excelente, que tem nos prestigiado na

cidade do Rio de Janeiro, facilitando esse processo, porque ele acredita no trabalho

que está sendo feito. Eu tenho conversado com ele e quem sabe se a nível Brasil

nós não tiraríamos tantas pessoas que estão à margem desse processo e

pudéssemos trazer com pouco dinheiro... Vou mostrar aqui que com muito pouco

dinheiro nós poderíamos trazer esses que estão à margem para dentro desse

processo. Nós poderíamos levar ao cidadão brasileiro a preço muito baixo, e com

uma questão muito séria, meus amigos: o hipertenso, se ele não é tratado

regularmente, ele enfarta. Ele faz "abc", ele faz crise hipertensiva. Os que são

médicos aqui sabem o que estou falando. E ele vai ter que internar. Então, eu

começo a tirar a capacidade, impedir, sonegar, a capacidade ao cidadão de ser

produtivo, de poder usar as suas potencialidades na vida, e ele começa a ter que

internar com os seus acidentes vasculares celebrais, hemiplégico, com seus infartos

e com as suas, como é que chama, crise hipertensiva. Internações, Sr. Presidente,

caríssimas. Ora, eu previno, eu faço medicina preventiva com isso também, e me

sobra mais recursos para atender isso que nós estamos mostrando aqui. Próximo.

Aqui. Olha, para vocês terem uma idéia, eu vou contar, vou mostrar aqui o que

significa isso. Esse comprimido tem de 5, tem de 10 e tem de 20 miligramas.

Quando eu compro esse comprimido com o nome fantasia na farmácia — vou dizer
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aqui, não tem problema. Eu compro Renitec, que é o Enalapril. O comprimido de 20

miligrama me custa na farmácia... 30 comprimidos numa cartela custa na farmácia

41 reais. O genérico está em torno, que é o Pressotec, está em torno de 16 reais,

um pouco mais, um pouco menos, variando. E eu compro esses mesmos 30

comprimidos de Enalapril de 20 mg por 1 real e 30 centavos. Por 1 real e 30

centavos os mesmos 30. E a indústria não tá perdendo, porque aqui tem uma

questão de economia em escala e tem também para a indústria a certeza que ela

tem um cliente cativo, ela pode se reorganizar, trabalhar num primeiro turno,

trabalhar num segundo turno, trabalhar num terceiro turno e ainda produzir. imagina

isso em escala nacional. Isso, em escala nacional, nós podemos baixar esses

preços muito mais do que os preços, porque é economia de escala. Essa é a

pequena contribuição que nós queremos trazer aqui, Sr. Presidente. Próximo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, por gentileza, nos

desconto, aí, PF é o preço de farmácia?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Preço/ fábrica.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Preço/fábrica?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Preço de fábrica, tá no livro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - PMC?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Preço Máximo ao Consumidor. E olha, tem

uma coisa aqui. Eu vou mostrar um dado aqui, porque eu tô botando aqui dos que

ganharam, porque se eu botar aqui com os que perderam, isso aqui, às vezes,

dobra e isso aqui triplica. Tá aí no nosso material que eu tô deixando na Comissão,

pra estudar, tá entendendo? Eu acho que nós tamos falando, eu tô tentando falar

aqui, meus irmãos e meus amigos, eu tô falando em tentar falar um pouco em

criatividade, em construção e uma visão de futuro. Nós não podemos ficar em cima

do que estamos, nós temos que sonhar, temos que propor, temos essa obrigação,

temos que realmente mudar as nossas mentalidades em, em função daqueles a

quem nós temos a nossa razão de existir, que são aqueles que nós temos que

prevenir as doenças e aqueles que estão doentes e nós temos que tratar. Próxima.

Vamos lá, esse negócio é sério, tá vendo, isso é complexo, e isso pode ser feito,

porque nós tamos fazendo. Despesa mensal com medicamento. Sobe mais. Aqui

tem, esse aqui é o meu registro de preço. Eu compro por mês 3 milhões. Fevereiro

de 2 mil. Eu compro 3 milhões de reais. Se eu fosse comprar ao preço de fábrica,

eu gastaria 12 milhões de reais e se eu fosse comprar a preço máximo ao
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consumidor na farmácia, na ponta, eu ia gastar 18 milhões de reais. Ora, com isso,

aqui, no programa de hipertensão, atendo 150, 200 mil hipertensos. Se eu fosse

comprar nesse ou nesse preço, eu ia atender 20, 30 mil hipertensos. Essa é a

questão que tá em jogo aqui, tá vendo, o acesso à população, cada vez mais, o

dinheiro público, revertendo, de verdade, para a população, e um sistema

transparente, porque está no Diário Oficial. Isso impede todos aqueles vícios que

existem dentro do sistema público que nós conhecemos, tá entendendo? Nós não

vamos acabar com eles, mas nós vamos ter medidas importantes, saneadoras e

que dificultam todos os subprodutos que isso possa gerar. Vejam aqui o preço

máximo ao consumidor. Mercês, sobe um pouquinho aí. Olha o desconto. Mercês,

atenção! Sobe aí pra mim. Esquece aí. Sobe aqui. O meu tempo é curto. Olha aqui

o que eu falei. Eu disse que tinha 83%, 70... Quando... Eu, quando compro nesse

preço, se eu comprasse naquele, eu ia pagar 76% a mais, se eu comprasse nesse,

eu ia pagar — mas não fica aqui, não, vocês vão ver — eu ia pagar 83% a mais.

Como é que eu ia poder viver? Como é que isso poderia ser feito? Não tem jeito.

Próximo. Sobe aí. Ó, Programa de Hipertensão Arterial. Eu tenho mais de 200 mil

inscritos nesse programa. Eu já falei aqui de hipertensão, mas eu trouxe um número

certo, que pode ser auditorado, tá entendendo, e nós tamos falando aqui,

exatamente, a realidade. Eu tenho hoje no programa, recebendo medicamento, 150

mil hipertensos. Sobe, aí. Cento e cinqüenta mil hipertensos. Qual é a cidade nesse

País que dispensa medicamento? Os meus parceiros, que eu mostrei aqui, que são

federais, estaduais, os universitários, não dão medicamento, eles correm na nossa

rede. Olha o custo que isso me gera. Esses parceiros deviam tá dando, também.

Então, no... quando eu... eu... eu tenho, tá padronizado os sais, Deputado Mosconi,

mais modernos que existem para pressão: Enalapril, Atenolol, Hidralazina, todos os

sais. Olha o quanto me custa um hipertenso! Isso aqui é parâmetro em quem

ganhou a licitação, não é parâmetro em quem... Os que entraram e entraram com

preço mais alto. Então, veja só, um hipertenso me custa 1 real e 53 centavos por

mês. Se eu fosse fazer no preço de fábrica, ia custar 13 reais, ia me inviabilizar, e o

preço máximo ao consumidor, 18 reais. Se nós formos ver isso em outros

laboratórios, e tá aí, à disposição no material que eu trouxe, isso aqui até dobra,

isso aqui, muitas vezes, mais do que dobra, dependendo do nome fantasia que tem

esse medicamento. Então, tô dando medicamento de qualidade. Eu compro para o

Programa de Hipertensão 228 mil reais, que pelo preço de fábrica eu pagaria 1
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milhão, 950, e pelo preço máximo ao consumidor pagaria 2 milhões, 850. É só olhar

os livros, aí, de preços, que a indústria farmacêutica coloca à disposição das

farmácias. Próximo. Tem que falar rápido. Acabou? Eu pediria permissão, Sr.

Presidente, porque o Mercês... Ele, a inteligência desse processo... Ele tinha duas

transparências que, talvez, valesse a pena ele dar uma comentadinha nela. É

possível?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Duas... O tempo de

V.Exa. se esgotou, mas vamos lá.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Vinte minutos, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vinte e três, já. Mas

tem mais três minutinhos. Isso aqui... (Ininteligível) que nem seu serviço de registro,

lá, de preços, entendendo? 

O SR. RONALDO GAZOLLA - (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Agora, vou fazer uma

pergunta ao senhor: nós podemos emprestar essa metodologia pra Prefeitura de

São Paulo?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Pode dar pra quem quiser, porque muitos

Estados e muitas Prefeituras têm ido lá, na... Isso é um bem público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, não vou

perguntar mais nada, não. Obrigado, viu?

O SR. CARLOS MERCÊS - Sr. Presidente, é rápido, e essa minha

explanação é fundamentalmente em função da quantidade de documentos que nós

deixamos à disposição da Comissão. Os documentos que ficaram à disposição da

Comissão nada mais são do que toda licitação, concorrência nº 001, de 2000, que

ensejou esses preços que hoje o Secretário acabou de explanar. Então, é só um

esclarecimento pra quem tive acesso às planilhas que ora estão nas pastas que nós

entregamos. Esses são nada mais do que relatórios gerenciais que o sistema

informatizado de medicamentos presta a uma análise circunstancial dos técnicos da

Secretaria, e os Senhores vão ter acesso a isso. Isso nós chamamos de listagem

do prejulgamento, ou seja, nada mais é do que, o senhor... tá ali, na coluna à

esquerda, a descrição do sal, no caso, Ibuprofeno, a relação dos laboratórios que

concorreram naquele sal, cotando os preços, o preço total que ele vai... ou seja, a

multiplicação do preço unitário pelo número de cápsulas a ser adquirido, o desconto

fornecido por esse laboratório, em função do preço/fábrica deste produto, o preço
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de tabela em que esse medicamento é dito custar, a nível da ABC Farma, que é

3,51, e a embalagem que ele é cotado, que ele é fornecido à Secretaria. Eu estou

lhes mostrando isso, lhes mostrando isso para que os senhores, na análise das

páginas que compõem esse relatório, consigam entender como isso funciona na

análise numérica da coisa. Este é mais um relatório que os senhores terão acesso,

e aí já é uma listagem do julgamento por laboratório vencedor, em que eu tenho o

nome do laboratório, a descrição do sal, a apresentação dele, a quantidade de

fornecimento, o valor unitário dele, o valor em cruzeiros daquele... daquela entrega

bimestral, o desconto que ele me ofereceu, em função do preço/fábrica — tá aqui

— e o nome comercial que ele vai ser entregue nas unidades. Por esse relatório, os

senhores vão ter — ele é composto de diversas páginas — todos os laboratórios

vencedores, com todos os medicamentos, preços e descontos que ofereceram. Só

isso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa., Dr. Ronaldo Gazolla, pela exposição, pela brilhante exposição e

contribuição. O que nós desejamos ouvir agora dos demais Srs. expositores é

exatamente a participação sobre isso, como há essa interferência e se realiza esta

concorrência e esses preços. Ao contrário do que acontece, de modo geral, nos

setores. Nós tamos sendo advertidos. Eu vou dar a palavra também regimental por

vinte minutos, mas ninguém é obrigado a usar os vinte minutos. E como já está

começando a Ordem do Dia, eu acho que nós vamos ter que fazer o seguinte:

quando começar a votação, ou nos alternarmos, exatamente, como disse e sugere

o Deputado Mosconi: irmos lá e voltarmos, ou, então, suspender a reunião. Desde

logo, eu dou a palavra ao Dr. Dante Alario Júnior?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Alario.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Alario?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Italiano não tem acentuação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Italiano não tem

acentuação, mas tem acento, né? É que não tem acento aqui. Alario, Doutor...

Desculpe eu ter errado o seu nome. Dr. Dante Alario Júnior, Presidente da Biolab

Sanus Farmacêutica. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Evidentemente que, pra nós, é muitas

vezes preferível, né, como Biolab Sanus, estarmos presentes aqui por termos

vendido produto a preço baixo do que o contrário, como muitas pessoas foram
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apontadas e não responderam o porquê dos seus preços tão exagerados. Eu queria

dizer ao Dr. Gazolla que mais do que a metodologia que ele aplica, que

rapidamente aqui ele explanou aos senhores, nós, ao menos desde de quando ele

fez a primeira iniciação desse procedimento no Rio de Janeiro, nós participamos,

junto com o Gros, o Carlos Gros, e evidentemente começamos, como toda

indústria, com muito cuidado, com muito receio, uma vez que é tradição aqui no

Brasil, Prefeituras, enfim, órgãos públicos, de uma forma geral, não pagarem, ou

não pagarem pontualmente, ou pagarem com atrasos brutais, sem reajuste de

preço e tudo mais. Então, queria dizer ao Dr. Gazolla que, além da metodologia que

ele tem, que ele aplica, há fundamentalmente que se ter a mesma conduta, ou seja,

efetivamente usar e aplicar a metodologia. A palavra mágica em todo esse

processo que o Dr. Gazolla colocou aqui, ele repetiu algumas vezes: pagamento

pontual, ou seja, ele efetivamente trouxe a indústria, pôs a indústria na frente dele,

na primeira vez, e combinou e cumpriu. Por isso, ele tem preços diferenciados no

Rio de Janeiro, coisa que não acontece no meu Estado, São Paulo. Pergunte a mim

se eu vendo, ou se eu tenho algum prazer em vender à Prefeitura da cidade de São

Paulo? Não, evidentemente, não. Não é nesta gestão, mas em gestões passadas

também ocorreu da mesma forma. Então, há que se ter um Dr. Gazolla em cada um

desses lugares ou algo parecido com o Dr. Gazolla, em termos de comportamento,

não só de metodologia que ele aplica, mas também de comportamento, ou seja,

que o órgão público cumpra com aquilo que tratou. Rio de Janeiro, desde que o Dr.

Gazolla assumiu, sempre cumpriu e por isso ele é efetivamente diferenciado nas

concorrências. Então, isso é uma das questões que eu acho fundamental que se

coloque. Nós, efetivamente, da Biolab temos uma característica: nós praticamos

preços mais baixos no mercado. Nós temos produtos similares, nós temos produtos

de marca, nós trabalhamos com propaganda médica, mas, caracteristicamente,

temos produtos que variam de 30 a 60% abaixo dos preços líderes de mercado.

Então, é uma característica da Biolab Sanus trabalhar desta forma: com lucro e com

preços compatíveis com uma realidade de mercado. É graças a essa política que

nós temos, e é uma política efetivamente agressiva, que nós, os indicadores que a

indústria farmacêutica tem, e não são nossos, são indicadores internacionais, que

mostram que produtos, como um, especificamente, que é dono do mercado não

somente aqui, no Brasil, mas no mundo todo, citado pelo Dr. Gazolla, que é o

Renitec, um produto pra hipertensão, etc, enfim, que sempre foi líder aqui no Brasil.
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Hoje esse produto não é mais líder. Hoje o líder no mercado, em prescrição médica,

é um produto da Biolab chamado Vasopril, e é este que ganhou a concorrência

aqui, sim, senhores, com esse preço. E conseguimos ganhar também esta

concorrência porque nos tornamos líderes, e entra naquela segunda colocação aqui

feita: produção em escala. Se eu produzo dez, quinze mil unidades por mês, eu não

tenho capacidade de compra, não consigo comprar bem, não consigo comprar os

melhores preços, etc, etc. Ao me tornar líder, eu hoje eu sou o maior comprador de

Enalapril aqui, no Brasil e, por isso, eu compro ao melhor preço e, portanto, vendo

também ao preço mais acessível. Isso se obtém graças a essa política que a Biolab

implantou e, por isso, ela se tornou líder não somente desse produto, mas em

vários produtos que ela colocou no mercado, ela hoje é líder por causa da sua

política de preços, sempre associados à qualidade. A qualidade, em nenhuma

hipótese, pode ser desvinculada da questão preço, porque muitas vezes se faz a

conotação pejorativa, que é pra realmente colocar a indústria nacional numa

situação delicada que, você tem preço baixo, mas a sua qualidade é duvidosa. Não.

Hoje nós temos um controle de qualidade que poucas multinacionais possuem. Nós

temos um número de farmacêuticos que trabalham só no controle de qualidade que

é de 25 farmacêuticos. Muito pouca multinacional, ou talvez nenhuma tenha esse

número de farmacêuticos no seu controle de qualidade. Então, qualidade nunca

pode estar desvinculada da questão preço. Então, preço, sim, mas junto com o

preço, qualidade. Esta é a política que a Biolab pratica e, por isso mesmo, ela

ganha pontos. E a empresa, pros senhores saber, com muito prazer, lhes digo que

há três anos a Biolab é a empresa que mais cresce nesse País. É uma empresa

nacional. Não somos a maior empresa, mas somos a que mais crescemos, em

função dessa política de preço. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Ou nós

vemos a nossa realidade, ou nós estamos atento que cerca de 50% da nossa

população não têm acesso a remédio exatamente por uma questão preço e, por

isso, temos que praticar a nossa... nós temos que viver a nossa realidade, ou,

então, eu começo a pensar em termos maiores. Qual é o preço que se pratica lá

fora? Então, eu vou praticar algo parecido, ou então vou pegar: qual é o preço do

líder no mercado? É "x"? Aí, eu tiro 5%, fica um pouquinho abaixo. Não, nós

fazemos custos e, em cima disso aí, praticamos os nosso preços. É com isso que

nós conseguimos essa colocação, essa projeção que nós temos no mercado. É

importante também que os senhores saibam que, graças a essa política de preços
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que nós temos, nós fomos agraciados — eu vou lhes mostrar apenas uma pasta, o

restante tá em São Paulo. Senhores, isso aqui são notificações que nós da Biolab

recebemos das empresas multinacionais quando comparamos nossos preços. E

nós somos agressivos, sim, nas nossas literaturas que nós levamos aos senhores

médicos. Nós pomos uma tabela de preços e mostramos o preço que custa o nosso

produto e o preço que custa o produto da empresa multinacional. Não é o... nós

retiramos esse preço. Há cinco cadernos que mensalmente giram no mercado, mas

um deles, por algum motivo, o Governo considera mais oficial, que é o da... do

comércio E nós pegamos, então, os preços que constam desse comércio, nesse

caderno de comércio e colocamos um nome no produto, colocamos a dosagem,

número de comprimidos, tudo, e comparamos com os nossos. E com isso, não é, a

multinacional não aceita que nós coloquemos essas tabelas comparativas e, por

isso, faz notificações e mais notificações. Tudo isso são notificações que nós

recebemos, ou seja, uma tentativa de nos intimidar de tal forma que nós paremos

de mostrar ao médico essas diferenças de preço, ou seja, que nós temos um

produto tão bom... 

(Intervenção inaudível.)

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Como?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Nós levamos ao médico a informação

sobre os produtos. Então, nós colocamos, juntamente com a informação, uma

tabela — eu vou deixar esse material com os senhores aqui, com a mesa. Então,

tem uma tabela onde nós colocamos os produtos concorrentes e o nosso produto e

mostramos a diferença de preço que existe entre eles. E fazemos isso com todos os

nosso produtos, Dr. Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Dá o exemplo aí, que tá aí. Dá o

exemplo que tá aí.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Dá o exemplo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dá o exemplo, mas eu

tô pedindo aos Deputados pra não interromper a sua exposição.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Ah, tudo bem. Bem, a, a Pressat,

Amlodipina... Era o líder no mercado, um produto da Pfizer chamado Norvasc, que

era vendido, que é vendido a 39 reais e 64 centavos. Hoje o líder somos nós. O

Pressat, hoje, é o produto também mais prescrito. Passamos o Norvasc. O
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Cordarex é outro produto similar. É vendido a 34 centavos e o Pressat nosso nós

vendemos a 18 reais. Isso dá uma diferença pro Cordarex de 84% e pro Norvasc

que era, na ocasião, o líder no mercado de 110%. Isso é um exemplo. Isso nós

fazemos com todos os nossos produtos e por isso nós somos quase que

semanalmente notificados por uma indústria que se sente atingida, porque nós

contamos a verdade. Se atingir é contar a verdade, então, realmente, nós contamos

e não vamos parar. O mais interessante nessa história toda é que em 97 nós

fizemos uma comunicação oficial ao CADE, que o CADE se manifestasse a respeito

disso. O CADE quer competição entre as indústrias ou ele brinca de competição?

Então, que se manifeste o CADE pra saber se nós estamos fazendo corretamente

ao promovermos competição entre indústrias ou se nós estamos agindo errado.

Bom, são 97, são dois anos e pouco. Eu continuo sentado, aguardando o parecer

do CADE. Bem, eu não quero me alongar muito mais porque eu tenho impressão

que eu vou passar do tempo e eu sei da necessidade dos senhores. Eu fico, na

verdade, disponível a perguntas. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Dr. Dante

Alario Júnior, Presidente da Biolab Sanus Farmacêutica, pela bela contribuição que

nos deu. Tem a palavra, desde logo, o Dr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves,

Presidente do Laboratório Neo Química Comércio e Indústria.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs. Parlamentares, bom-dia, né? Quase boa-tarde. Bom, nós vamos falar

de uma matéria fácil para nós, como o Dante falou, que é falar em vender mais

barato. E aqui nós vamos ter uma disputa grande entre os três laboratórios porque

nós vivemos disputando o mercado e cada dia baixando mais os preços. Agora

mesmo o Dante falou de um produto dele que é 121% mais barato, que é 112%

mais barato do que o líder de mercado. Nós temos um similar que é 121% mais

barato do que o líder de mercado. E isso o Teuto vai falar. E como o Dr. Gazolla

falou, esse é o trabalho que teria que ser feito em toda a Prefeitura do Brasil, em

todo o órgão público. Nós, Laboratório Neo Química, nós somos um dos grandes

fornecedores de órgãos públicos no Brasil, de hospitais exatamente por causa da

nossa política de preço baixo. E isso é uma colaboração que nós temos feito para

atendimento da população carente e, com isso que o Dr. Gazolla, falou ali, deu pra

ver a diferença de, de pacientes que se dá pra atender com essa diferença de

preço. Muitas vezes você atende até cinqüenta vezes, sessenta vezes mais
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paciente se você souber comprar. É muito importante também o que o Dante falou,

que o Dr. Gazolla falou, a questão que, a... o pagamento, porque a Prefeitura do

Rio é um dos melhores clientes para pagamento que tem no Brasil. Não é o caso

de, de diversos outros. Nós temos sido bombardeados pelos, pelas multinacionais

já há muito tempo. Querem porque querem que a gente tire... Não chegaram ao

extremo de fazer como nos Estados Unidos outro dia, que passou uma reportagem,

na qual um laboratório pagou a um outro 62 milhões de dólares para que ele não

lançasse um produto genérico para não atrapalhar a venda do seu produto de preço

alto. Aqui eles não chegam a fazer essa proposta pra gente, mas tentam derrubar a

gente de outra maneira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas se reúnem em

cartel. Mas se reúnem. Prossiga, prossiga, desculpe a interrupção.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não. O cartel tá

bem comentado, né? Eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso.

Eu fiz aqui a relação de diversos produtos que a gente poderia citar como os nossos

produtos mais baratos. O produto que nós ganhamos a Prefeitura do Rio, que tem

uma diferença enorme do nosso preço de custo, do nosso preço de fábrica, tem

algumas explicações que já foi falado: frete, produção em escala, a gente evita o

distribuidor que está no meio, a gente não tem a contribuição da farmácia, não tem

a comissão do, do representante, então, com isso, as embalagens que são

embalagens hospitalares, que diminui o custo demais. Então, isso possibilita que

tenha essa distorção. E só para vocês entenderem, além desse preço que nós

ganhamos ter essa diferença enorme, o nosso preço ainda é mais barato do que o

do líder de mercado, esse nosso preço de fábrica, 48%. Então, imagina por quanto

é que sairia para o líder se fosse comprar direito, o líder de mercado. Eu acho que

nós vamos ter todos, algumas, vocês vão ter perguntas. A explanação sobre o

custo, porque que nós viemos aqui, que foi por causa de custo de produto, já foi

dada pelo o Dr. Gazolla, pelo Dante e eu vou ficar... Eu agradeço o convite, estou à

disposição de todos vocês para qualquer pergunta. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado ao Dr.

Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Presidente do Laboratório Neo Química

Comércio e Indústria. Tem a palavra o Sr. Valteci de Mello, Presidente do

Laboratório Teuto Brasileiro, que se faz acompanhar aqui do seu assessor J.

Batista. 
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(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está em votação? Nós

podíamos ver se a gente troca um pouco. Alguns Deputados poderiam ir lá,

entendeu, e vamos ver se eu consigo falar com a Mesa. Tem a palavra o Valteci.

O SR. VALTECI DE MELLO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados,

um bom-dia, é um prazer muito grande ter aceito esse convite aqui a participar da

CPI dos Medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Me dá o telefone. 

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, tá falando. E eu pediria a licença de

vocês para passar um vídeo aqui da nossa empresa e que depois o meu

superintendente, Jaílton Batista, fizesse uma apresentação da nossa empresa. Por

favor. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estão me informando

que o vídeo demora só cinco minutos. (Pausa.)

(Intervenções inaudíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Os aparelhos aqui da

Câmara não funcionaram. Não sei se... Então, vamos dar... Alguma coisa não

funciona. Então, vamos passar à exposição verbal. (Pausa.)

(Projeção de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Apenas para efeito de

informação: não começou votação nenhuma. Eu fui induzido à informação errada.

Obrigado. Votação nominal não começou.

(Projeção de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Concluída a exposição

do Teuto Brasileiro? Concluído?

O SR. JAÍLTON BATISTA - Não, não, o vídeo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O vídeo, sim.

O SR. JAÍLTON BATISTA - Agora vamos continuar com...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Vai falar, em

nome do Sr. Valteci, o Sr. J. Batista.

O SR. JAÍLTON BATISTA - Jaílton Batista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é

um enorme prazer falar a esta Comissão, o Teuto chama-se Teuto Brasileiro, mas

não se trata de nenhuma multinacional. Teuto porque foi fundado por um

descendente de alemão aí nos anos, no pós-guerra aqui no Brasil, há 53 anos

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

25



atrás. Aliás, amanhã estaremos completando exatamente 53 anos de existência no

Brasil. É uma indústria que no passado teve uma ligação bastante grande com a

prescrição médica e, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, passou a trabalhar e

focar, focar mais a situação para o segmento de mercado de medicamentos

genéricos. Há cinco anos a empresa começou a pesquisar no mercado

internacional quais as tendências do mercado e descobriu que o segmento de

genérico, que no Brasil a palavra genérico é alguma coisa muito desconhecida, nos

países desenvolvidos era uma realidade bastante... cada vez mais presente o

medicamento genérico no mercado desses países, especialmente na Inglaterra, nos

Estados Unidos, no Canadá e até aqui nos nossos vizinhos, como o Chile. E o

Teuto passou a modernizar, a modernizar sua planta industrial, ampliar o seu leque

de produtos e a divulgar a, os medicamentos genéricos. Foi, então, o primeiro

laboratório que tomou a iniciativa no Brasil a editar, juntamente com a Universidade

do Estado de São Paulo, a USP, um dicionário especifico, porque havia muito

desconhecimento no Brasil, como ainda há, em relação aos medicamentos

genéricos. E editamos essa peça como uma ferramenta de informação para o

mercado. Fizemos uma campanha no Brasil inteiro, visitando todas as Capitais,

para divulgar, juntamente com o pessoal da Universidade de São Paulo, esse

dicionário. E apoiamos todas iniciativas que visassem difundir a idéia dos

medicamentos genéricos no Brasil, que por muito tempo se tentou implantar e

nunca teve... essa idéia nunca teve sucesso. A última dela foi o Decreto nº 793, do

Presidente Itamar Franco, que, mais uma vez, ele foi, foi uma idéia muito boa mas

bombardeada pela ABIFARMA, que conseguiu não cumprir essa lei. Os demais

laboratórios nacionais que tinham interesse no medicamento genérico passaram a

cumprir, até o ano passado, as determinações do Decreto nº 793. Então, toda essa

repercussão que aconteceu no Brasil, de certa forma os laboratórios nacionais,

especialmente o Teuto, tiveram uma grande participação no sentido de discutir isso

com a população. Quer dizer, chamar a população para discutir esse tema. Nesse

sentido nós contamos com a solidariedade dos Conselhos Federais de Farmácia,

dos Conselhos Regionais de Farmácia, da Associação Nacional dos Médicos, da

Federação Brasileira dos Hospitais, enfim, das entidades que defendem a saúde no

Brasil, e também da classe política e das Secretarias Estaduais. Aliás, o Dr. Gazolla

lembrou aqui o caso do Rio de Janeiro. É um caso exemplar. Nós somos um grande

fornecedor do Rio de Janeiro porque conseguimos vender produto a um custo bem
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adequado para essas Secretarias. A nossa política é de fazer constantes

ampliações e modernizações na nossa fábrica, de maneira que a gente tem um

parque industrial bastante adequado, porque as multinacionais sempre disseram

que a indústria nacional não tinha qualidade. Então nós investimos muito nisso.

Fomos a primeira empresa a ter Certificação Internacional de ISO 9.002. Fomos a

empresa que buscamos as entidades certificadoras da qualidade de medicamento

no Brasil, como a própria Federação Brasileira dos Hospitais, que tem uma

certificação, uma recomendação para os produtos não só medicamentos, mas os

serviços e os produtos que são utilizados nos hospitais. Estamos construindo uma

nova fábrica que, depois de concluída junto com o complexo que nós temos

atualmente, será realmente a maior indústria latino-americana de medicamentos,

com enfoque para produzir... o enfoque dela é produzir medicamentos genérico e a

um preço adequado. E essa fábrica inclusive ela já vem certificada pelo FDA. Essa

discussão toda sobre genérico no Brasil teve uma repercussão internacional muito

grande e nacional, de tal modo que agora são os americanos que estão nos

convidando a instalar plantas lá. Ainda essa semana recebemos uma comunicação

de uma entidade que tem uma relação com o FDA americano nos convidando a

conhecer as políticas que o Governo americano adotam para estimular a produção

de genéricos, porque eles querem... (falha na gravação) ....nos Estados Unidos

também haja maior competição. E, olha, lá nos Estados Unidos 56% do receituário

médico é de medicamento genérico, como é na Inglaterra 57, no Canadá 49%.

Então, eles querem mais competição com os medicamentos genéricos nos Estados

Unidos, que hoje está importando, via Internet, esses medicamentos do Canadá e

do México. Então, é curioso que hoje no Brasil, que não tem ainda uma política de

genérico adotada, está atraindo a atenção dos americanos que querem que

empresas brasileiras de grande porte, de médio porte, que têm uma política de

genéricos instalem suas plantas. Inclusive eu tenho uma comunicação aqui que

recebemos ainda ontem do, do Governo americano nos solicitando a conhecer a

estrutura americana de produção de genéricos. Portanto, nós acreditamos muito

nesse mercado porque ele está enfocado na qualidade do produto e na produção

em grande escalas. Hoje, o Teuto já produz cerca de 10 milhões de unidades de

medicamentos por mês. O maior produtor de medicamentos no Brasil, hoje, é a

(microfone desligado) 11 milhões de unidades. Nossa produção é muito grande,

mas é claro que o nosso preço médio, hoje, está em torno de 1.72, enquanto... 1.72
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reais, enquanto o preço do medicamento é, de um modo geral, no Brasil, está em

torno de 4.6 dólares. Há uma diferença bastante significativa de preço. E é por isso

que há tanto desconforto e as empresas nacionais estão sofrendo uma pressão

bastante grande em relação a isso. Logo depois da, da promulgação e depois

também da regulamentação da Lei dos Genéricos, nossa empresa, por exemplo,

foi... é... recebeu uma série de intimações extrajudiciais, contestando produtos de

marca, porque fazíamos a comparação de preço. Mais recentemente, fomos alvo de

muitas ações também extrajudiciais. Uma tal Associação Brasileira de Combate à

Falsificação começou, aí, no Brasil, nas farmácias, em diversos pontos, que é uma

entidade formada pelos procuradores das multinacionais, formaram uma

associação para criar intima... intimidação nas farmácias brasileiras em relação ao

consumo de medicamentos genéricos. Inclusive, temos a documentação aqui e

vamos passar para essa Comissão. Portanto, a pressão é muito grande, há

necessidade de que o Brasil tenha, realmente, uma política genérica na medida em

que as indústrias nacionais só respondem por algo em torno de 8% do mercado. É

muito pouco se compararmos que, aqui, na Argentina, 50% do mercado é dominado

pelas empresas nacionais, e no Chile, mais de 50%. Então, há necessidade que o

Brasil tenha uma, uma planta, um projeto de, de, de medicamentos genéricos e

com plantas adequadas para produzi-los com qualidade. A Vigilância Sanitária,

hoje, que tem... cobra taxas bastante salgadas para certificação das empresas... é..

tem recursos para fazer o controle desses medicamentos. Portanto, a gente espera

que, rapidamente, o Brasil saia desse sufoco, que é a desconfiança do consumidor

em relação aos produtos genéricos, que, felizmente, por conta dos hospitais,

está-se alterando, porque, cada vez mais, os hospitais estão fazendo a

padronização dos medicamentos genéricos por uma fator bastante importante, que

é o de redução de custos, para assegurar o medicamento para o consumidor. De

modo que o Teuto é, hoje, uma indústria que tá, realmente, investindo bastante.

Aliás, neste momento, estamos pleiteando até recursos do... junto ao BNDES, ao

Banco do Brasil, para acelerarmos o nosso parque industrial, de modo a que,

realmente, haja mais rapidamente empresas nacionais oferecendo. Porque hoje,

realmente, nós temos um problema: ainda temos poucas empresas no Brasil que

são capazes de responder uma grande demanda. É essa demanda que a gente

espera que em três anos o Brasil já responda por 30% do mercado, seja

medicamentos de genéricos. Isso vai representar uma participação em torno de
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quase 5 bilhões de dólares e uma economia para o consumidor de mais ou menos

2,8 bilhões de dólares anuais, segundo as nossas estimativas. Então, é muito bom

para o País, é bom para as empresas nacionais, que, inclusive, não terão que fazer

remessa de lucro para fora, porque investem nos próprios parques industriais locais.

A nossa empresa, por exemplo, tudo que ela ganha ela investe na modernização da

nossa fábrica. E isso é importante. Tamos gerando já cerca de 2 mil empregos e

isso deve-se, em grande parte, ao crescimento do mercado de genérico no Brasil, à

divulgação que se fez das alternativas que se existem a custo menor no Brasil.

Então, é muito importante para a economia brasileira, é muito importante para o

consumidor. Como a Secretaria de Saúde demonstrou, aí, realmente é uma

economia muito grande para os hospitais, para a população e para o País. Muito

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado ao Sr.

Valdeci de Mello, representado aqui pelo Sr. Jaílton Batista. Com a palavra, desde

logo, o Sr. Maurício Cerginner, Presidente da Barrier. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Bom dia; bom dia Sr. Presidente, Nelson

Marchezan; bom dia Sr. Relator Ney Lopes; bom dia membros da Mesa; bom dia

Srs. Deputados, é com prazer que eu estou aqui atendendo a uma convocação

desta Comissão pra dar alguns esclarecimentos, se necessários, comuns a todos

os outros participantes convocados, com relação aos preços ofertados, na ocasião

da concorrência pública na Secretaria Municipal de Saúde. Foi com atenção e com

uma imensa satisfação que assisti à explanação do Sr. Secretário Gazolla, onde ele

pôde colocar pra todos nós e pro Brasil que o Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci,

onde eu me criei e exerço a minha profissão, de certa forma, está na vanguarda da

administração pública no setor de medicamentos e no setor da saúde, de uma

forma geral. E é com satisfação também que eu posso dizer que a Barrier se sente

gratificada de fazer parte desse rol de fornecedores que estão num processo de

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e que possa,

quiçá, ser estendido pra outras Prefeituras no Estado do Rio de Janeiro ou no

Brasil. Eu estou à disposição pra quaisquer esclarecimentos que V.Sas. desejarem,

cujos preços ofertados foram preços satisfatórios pra... para a empresa e

fundamentalmente para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai poder, assim,

atender a população da cidade do Rio de Janeiro com eficiência. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Dr.

Maurício, Presidente da Barrier Comércio e Serviços. O Sr. Gilberto Pereira está

presente? (Pausa.) Há alguma comunicação? (Pausa.) Então, passamos, desde

logo, aos debates. Eu pediria aos Srs. Deputados a compreensão e a objetividade

que o tempo requer. Nós vamos conversar com o Sr. Relator, a quem eu tenho a

honra de conceder a palavra por doze minutos.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu

quero, logo, manifestar um questionamento: será que a gente deve, realmente,

eliminar ou reduzir depoimentos? Porque esta Mesa, aqui, tá com um dos melhores

depoimentos de toda esta CPI. Eu parabenizo todos, principalmente o Dr. Gazolla,

que dá um exemplo, pra mim, de grande entusiasmo, porque ele compatibiliza a

economia de mercado com eficiência e honestidade na gestão pública. Ele vem

aqui como homem que aceita as regras de uma economia aberta e nem por isso se

submete aos caprichos de indústria, nem de distribuidor, nem de farmácia. É esse

modelo real que o Brasil precisa, pelo menos na opinião deste Relator. A gente, às

vezes, entra em muita teoria, mas uma contribuição como essa é muito efetiva,

porque é a realidade. Ele está comprando por menos e não está ameaçando

ninguém; não tá privilegiando nacional nem internacional; ele tá dentro das regras,

da realidade, buscando o bem-estar da comunidade. Essa foi a dedução e vou

mandar um consultor, que tá trabalhando comigo, ao Rio de Janeiro para ter mais

detalhes desse sistema com o intuito, que anuncio publicamente, de recomendá-lo

para o uso das compras públicas do SUS e como exemplo para o País. Bem, em

primeiro lugar, eu indagaria algumas dúvidas, aqui, ao Dr. Gazolla. É... Os

laboratórios oficiais conseguem vender dentro desse sistema do senhor? Ganham

muito ou perdem muito as concorrências?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Olha, infelizmente, nós temos regras rígidas e

eu não posso correr o risco de não ter entrega de medicamento; eu não posso

desmoralizar o meu sistema e não posso me desmoralizar perante aquele que

recebe medicamento, que eu dispenso, que é o paciente. Então, eu tenho que ter

entrega regular e com certeza de medicamento. E o laboratório público, pra entrar,

ele tem que entrar na concorrência também; ele tem que submeter à mesma regra.

E, infelizmente, os laboratórios públicos não têm conseguido ganhar as

concorrências dentro da Secretaria, no Município do Rio de Janeiro. Pra se ter uma

idéia, eu não sei nessa última concorrência, mas em concorrência do ano passado,
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a FURP, que é um dos mais fortes laboratórios estatais, em oitenta sais ele só

ganhou um, que é lamentável, porque eu imagino que um laboratório estatal, ele

deve ter alguns incentivos dentro da própria lei por ser público. Eu acho que tem

que se investir nos laboratórios estatais, mas tem que se trabalhar como empresas

e não como um arremedo de empresa, para que, realmente, possa participar.

Concorrência é fundamental. Entrava na nossa Secretaria, quando eu lá cheguei,

dois, três vendedores. Hoje são, no mínimo, setenta nessas concorrências. E as

multinacionais do medicamento tão entrando diretamente, sem intermediário, pra

vender à Secretaria do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Gazolla, nós temos... eu pessoalmente

tenho, além do preço, uma preocupação muito grande com qualidade. Como é que

o senhor controla a qualidade? E se o senhor já chegou a desclassificar laboratórios

ou distribuidores, eu gostaria de ter o nome desses laboratórios, pelo menos, por

exemplo. Se o senhor não souber, o seu Assessor, certamente, saberá. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Eu uso dois laboratórios oficiais e dois

laboratórios de peso na cidade do Rio de Janeiro: um, da FIOCRUZ — ninguém

discute, hoje, neste País a qualidade da FIOCRUZ, que é o INCQS —, e uso o Noel

Nutels, que cada dia mais se impõe como alta qualidade dentro do Rio de Janeiro,

que é o Laboratório da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós

pegamos nos lotes, eu pego a minha fiscalização sanitária, porque pra tirar um

medicamento desse dentro do lote tem regras, senão eu serei contestado. Tenho,

inclusive, cuidado para preservar provas e contraprovas caso a gente seja

questionado naquilo que fazemos. Então, nós colhemos isso aleatoriamente dentro

dos lotes — todo mundo sabe disso— e vemos se realmente os princípios ativos

estão dentro do que tá rotulado e do que estava acertado na licitação. Temos, sim

— eu não me lembro, não sei se você tem aí, Mercês —, laboratórios excluídos,

considerados inidôneos, não vendem pra Prefeitura enquanto lá nós estivermos.

Você lembra de algum, aí? 

O SR. CARLOS MERCÊS - Não, Secretário, nesse aspecto, não. Tivemos

laudos insatisfatórios, tanto a rotulagem, quanto aspectos físico-químicos, mas que

dizem respeito a solubilidade ou a aspectos de impurezas, e que aquele lote foi

retirado do mercado, e teve que ser novamente reposto, e só foi utilizado após nova

análise. Eu queria só ressaltar...
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Nome do laboratório, nesse caso, que

produziu?

O SR. CARLOS MERCÊS - Posso lhe dizer, senhor, apesar de serem

muitos. Nós temos a Greenpharma, a Uci-farma, Hipolabor, a Farmoquímica, a

Bergamo, a Prodotti, que é dito um laboratório... o próprio Laboratório Teuto, que

teve o problema de aspecto do medicamento, mas que na sua análise

físico-química não determinou nenhuma alteração...

(Não identificado) - Sr. Presidente...

O SR. CARLOS MERCÊS - A maioria foram rotulagens, ou seja, a rotulagem

não estava conforme a lei que determina, a lei federal.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não houve declaração de inidoneidade

de...

O SR. CARLOS MERCÊS- Em absoluto, senhor.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Nem de laboratório, nem de distribuidora?

O SR. CARLOS MERCÊS- Em absoluto. Na nossa gestão, não, durante

nove anos.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu pergunto ao Dr. Gazolla: a embalagem,

como é a embalagem desse produto? Se é normal, como fosse vendido, ou

embalagem diferente?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Foi visto, aqui, em um dos eslaides, nas

transparências, que os laboratórios que quiserem podem usar sua embalagem do

nome fantasia. Por que que isso é importante? Porque há um universo dentro da

Secretaria de Saúde em torno de 10 mil médicos. Ora, um médico sabendo que ele

tá usando um sal dentro de um nome de fantasia e tá vendo resultado de qualidade

nos seus pacientes, ele passa a ser um espaço em que as empresas estão... é

oportunidade de elas fazerem um marketing sem precisar de propagandista e isso

resulta também em baixa de preço desse medicamento. Então, é... nós permitimos

que assim seja feito. E umas, não. Para facilitar a concorrência criam embalagens

especiais, mas dentro dessa rotulação que a lei exige. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Gazolla, eu, eu iria fazer uma pergunta

ao senhor, mas vou fazer só um apelo pra ganhar tempo. Trata-se de ajustes da Lei

de Licitação, da Lei nº 8.666, que eu já imagino fazer algumas propostas. Gostaria

de contar com a sua colaboração e de sua assessoria, porque, certamente, o

senhor tem dificuldades em razão da Lei de Licitação.
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O SR. RONALDO GAZOLLA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Porque isso é comum num administrador

público que quer fazer, ter comportamento em razão das forças de mercado e não

de burocracia, estimulada, muitas vezes, nessas legislações. Eu vou lhe ocupar

depois, diretamente com meu consultor, para nós estudarmos, certamente, alguns

ajustes da lei a esse seu modelo.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Com certeza, porque o grupo que trabalha

não só em medicamento, mas material médico-hospitalar, tem muitos reparos a

esta lei, que entrava, muitas vezes, a flexibilidade para que nós possamos ser mais

rápidos e mais ativos naquilo que estamos fazendo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Bem, eu me dirijo agora ao Dr. Dante

Alario Júnior. Ele me mostrou, aqui... Eu achei muito interessante na propaganda

médica aquela colocação dos preços dos concorrentes, porque a economia de

mercado é uma informação, afinal de contas. E S.Sa. alegou que tá sendo

notificado, com base na Lei de Patentes, da impossibilidade disso. Eu devo dizer

que conheço relativamente a Lei de Patentes por ter sido o seu Relator, e o art.

131, quando proíbe propaganda, não é no sentido de preço. Lei de patentes, por

mais que se queira dizer e acusá-la que tem influência no mercado, pode ter na

reposição da pesquisa, porque, aí, não é de graça a pesquisa. Mas a propaganda

que a Lei de Patentes proíbe é justamente de alguém usar uma marca de terceiro e

desrespeitar o invento. Mas, para informar preço de mercado, isso é livre,

obviamente. Até o Código do Consumidor, que é uma lei de mesma hierarquia,

assegura isso. Bem, eu... mas eu gostaria de perguntar mais objetivamente ao Dr.

Dante Alario o seguinte: o Enalapril, da Biolab, ganhou a concorrência na Secretaria

Municipal do Rio de Janeiro por 0.03 seu preço de fábrica. Bem, 0.03. O seu preço

de fábrica é dez vezes maior: 0.29. E maior ainda é o preço de venda média do

consumidor: 0.41 centavos. Essa brutal diferença seria explicada apenas pela

economia de escala? Não ocorre o mesmo processo quando se produz para todo o

Brasil? Por que o preço de mercado é tão maior e o que encarece tanto os custos

para o consumidor? 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Bem, quando se fala preço de consumidor,

automaticamente, acima do preço de fábrica, por lei, existe uma margem à farmácia

de 42.86%. Então, qualquer medicamento que os senhores... que nós...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - De quanto? Quarenta...
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O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Quarenta e dois ponto oitenta e seis por

cento.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Mas a portaria prevê 30, né?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR- Não. Na verdade, é o seguinte: se o senhor

partir... se eu lhe vendo.. vamos dizer, se o meu preço fábrica é de 100 reais, e o

senhor é dono de uma farmácia, o senhor tem direito de vender o meu

medicamento que o senhor comprou a 100 reais até a 142.86%. Isso quer dizer que

há uma margem da farmácia de 42.86%. Agora se o senhor partir do inverso, ou

seja, de 142.86 menos 30 dá 100. É uma.... é um jogo matemático onde se faz as

contas de cima pra baixo e não de baixo pra cima, porque se fizer de baixo pra cima

aponta o valor real, que é 42.86. Então, se joga de cima pra baixo pra dizer que a

margem é 30. Não é 30%, é 42.86%. Então, qualquer medicamento que nós

vendamos, automaticamente, na farmácia ele sobe, ele tem um acréscimo de

42.86%. Isso a farmácia justifica. Eu não estou aqui no lugar da farmácia, não

posso falar. Ela justifica que tem necessidade dessa margem para trabalhar. Eu

acho que ninguém melhor do que eles pra poder dizer ou, enfim, junto com os

senhores, aqui, analisar se realmente precisam ou não precisam. Bem, então, há,

realmente, uma brutal diferença, porque se os senhores tirarem esses 42.86, eu

sou uma empresa nacional, de porte... saindo de pequeno, entrando em porte

médio, eu não pratico, por exemplo, descontos que eu dou aos distribuidores. E os

distribuidores, neste caso, eles são essenciais pra nós, porque o País é

extremamente grande. Eu não tenho condições de vender farmácia a farmácia,

porque as faturas são pequenas, o frete sairia um absurdo. Então, eu vendo ao

distribuidor, ou seja, num ponto só eu coloco toda a minha mercadoria e ele faz a

distribuição. Pra ele fazer isso eu dou ao distribuidor entre 20% e 25% de margem.

Então, os senhores têm que também tirar, subtrair essa margem. O Dr. Gazolla

apontou vários pontos, e aqui ele acabou de apontar um muito importante pra mim,

especificamente Biolab, que faço propaganda médica. No... Na Prefeitura do Rio de

janeiro, quando eu coloco o meu produto, eu retiro uma série de custos, que

normalmente eu não retiro quando eu faço a propaganda médica, ou seja, o custo

de amostra; o custo de marketing; o homem meu, porque nós temos 290

propagandistas; o custo do carro, porque ele recebe um carro da empresa, com

gasolina, manutenção, óleo, etc., etc., etc.; tudo isso é retirado fora. O frete, quando

eu faço diversificado a várias distribuidoras, é a mesma coisa. Eu pago a cada um,
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cada desses fretes picados, eu pago muito mais caro do que só jogar tudo na

cidade do Rio de Janeiro. Então, meu frete é mais barato, eu negocio diretamente

esse frete com a transportadora, enfim, esta somatória, né, de, de, de condições

que a Prefeitura..., o volume que a Prefeitura compra, não é, é muito importante —

ela compra num volume substancial. Tudo isso faz com que o meu preço seja mais

barato e, evidentemente, o que eu faço no Rio de Janeiro eu não posso fazer em

outros locais. Lá eu faço; em outros locais eu não consigo fazer. Mesmo assim,

sempre ressalto, o meu preço de final é sempre muito mais barato que o produto da

multinacional.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Dante, a União Química é a mesma

coisa de Biolab, né?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, são duas empresas distintas,

totalmente distintas. Eu sou diretor e sócio da Biolab e três diretores da União

Química fazem parte da Biolab Sanus, mas eu não tenho nada com a União

Química, por exemplo. Então, na verdade, a gente age como um grupo, mas são

empresas absolutamente distintas, como, por exemplo... Eu, por exemplo, não

tenho nenhuma participação societária na União Química, mas fazem parte do

mesmo grupo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - É, eu ia fazer uma pergunta, que fica

prejudicada, porque o Ministério da Saúde aponta que o produto Vodol, ele teve um

aumento, além da inflação, de 55.50%, um dos maiores aumentos da tabela do

Ministério da Saúde na venda ao consumidor.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Lamentavelmente, eu não conseguiria...,

não participo...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Mas como.. como V.Sa. não participa do...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Evidentemente que não pode dar essa

explicação. Eu indago ao Dr. Valteci de Mello: o senhor fornece também para a

Prefeitura do Rio de Janeiro? (Pausa.) Eu gostaria que o Presidente respondesse.

O SR. VALTECI DE MELLO - Sim, eu... eu... eu forneço pra... para a

Secretaria, uma quantidade muito boa lá.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Como? Não ouvi. O senhor fornece para a

Prefeitura Municipal do Rio?

O SR. VALTECI DE MELLO - Forneço, sim senhor.
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Quando o senhor... Há também

diferenças, obviamente, da... que o senhor fornece na Prefeitura do Rio, no preço,

de 90%, de 100%, como foi demonstrado aqui, a preço menor, né? O senhor

repassa isso para o consumidor, integralmente? E... ou... em caso negativo, que

despesas especificamente agrega para que o preço do consumidor seja superior?

O SR. VALTECI DE MELLO - É como... como o... o nosso amigo, aqui,

colocou, é... tem... tem também a embalagem nossa, também, quando a gente

vende para... para as Prefeituras, ela... embalagem hospitalar. Então, também já

diminuiu bem o preço. O custo é... na... na fabricação é maior.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Fora isso, tem mais algum item?

O SR. VALTECI DE MELLO - Comissionamento, também, dos nossos

representantes também, e que... lá tem... a gente faz direto, não é através do

representante nosso.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Qual é a margem que o senhor assegura,

em média, aos distribuidores na sua empresa?

O SR. VALTECI DE MELLO - É... nós temos... nós temos, né, vários

produtos diferenciados. Nós temos o quê? Nós temos a linha ATC (?), tem a linha

de prescrição médica, tem a linha de genérico, tem a linha do similar, não é. Então,

nós partimos de 18% até 30%.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Até 30% na distribuidora?

O SR. VALTECI DE MELLO - É, de 18 a 30.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dependendo da...

O SR. VALTECI DE MELLO - É... tem... tem... tem alguns produtos que é...

que é 18, 20, 25, 30. Depende também do distribuidor, não é, do... do potencial do

distribuidor.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dentre as... as contribuições do Dr. Dante

Alario, positivas, ele disse uma que eu considero muito importante para as análises

que eu estou fazendo. Ele assegurou que a margem da farmácia não é 30%, mas

chega a 42.86, o que é um ato ilegal, porque a Portaria nº 187...

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não, não. É porque... não, não, não. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - V.Sa. confirma isso?

O SR. VALTECI DE MELLO - É... é... é... o que acontece? Vamos colocar...

vamos supor sobre 100, tá?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Vamos supor.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

36



O SR. VALTECI DE MELLO - Um produto, 100 reais. Você tirando 30%,

você cai pra 70, certo? Você jogando 40... 42.86%, ele volta aos 100. Então, é

42.86% de lucro e 30% de desconto.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu não entendi bem. O que... o que nós

temos no sistema da Portaria de 92 é o seguinte — V.Sa. sabe: a fábrica compõe o

preço todo, até che... Tanto é que o preço de venda é o preço de fábrica, correto?

O SR. VALTECI DE MELLO - Certo, mas não... não... não é... é... O preço

nosso não... não é... não é tabelado. Isso é uma sugestão de preço, tá? É uma

sugestão.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Ah, não, porque veja bem. Eu não estou

fazendo nem... nenhuma acusação à indústria. Eu quero saber a margem da

farmácia, que eu quero saber.

O SR. VALTECI DE MELLO - Trinta por cento de desconto.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Mas o Dr. Dalario... Dalari... Dante Alario

Júnior afirmou que chegava a 42.86 a margem da farmácia.

O SR. VALTECI DE MELLO - Quarenta e dois ponto oitenta seis por cento

de lucro, de margem do... de fábrica para o nacional...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Esse lucro... esse lucro é a mesma coisa

da margem...

O SR. VALTECI DE MELLO - ... consumidor.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - ... que a portaria fala?

O SR. VALTECI DE MELLO - É, é, é.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Então, há no varejo brasileiro uma

ilegalidade...

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não, não, não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sim, porque se diz 30 e estão cobrando

42, tem uma ilegalidade.

O SR. VALTECI DE MELLO - Não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O consumidor está pagando, no mínimo,

12%, 12.86% a mais.

O SR. VALTECI DE MELLO - É... por isso... se o senhor colocar no papel, o

senhor coloca lá 100 reais, certo? Tirando os 30%, cai pra 70. Você...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Cem reais o quê?
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O SR. VALTECI DE MELLO - Eu... eu... 10 reais...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dez reais era o preço do produto?

O SR. VALTECI DE MELLO - O preço de um medicamento.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Que sai da fábrica pra... pra ser vendido

ao consumidor a...

O SR. VALTECI DE MELLO - Dez, certo? É um preço sugestão. Um preço

sugestão, a 10. Aí... é... é... a farmácia paga 7. Aí, você pegando os 7 e jogando

42.86, você chega a 10. Voltando ele, 30% menos, cai pra 7. Então a... a... está

dentro da... do... do que diz a lei.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - E de onde nasce esse percentual 42.86,

que eu não estou entendendo? (Risos.) Porque realmente, se o produto chega 7

reais à farmácia, composto pela indústria, induzido pela indústria, como a portaria

prevê — nós já debatemos várias vezes —, a margem da farmácia eram 3 reais,

daria 10. E por que o... o... Dr. Dante falou em 42.86%? Eu não estou entendendo.

O SR. VALTECI DE MELLO - Multi..., multiplica 7 vezes 42... 142.86 você vai

chegar nos 10.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Bem, não vamos perder tempo com isso

mas... (Risos.) Embora uma coisa muito importante, que eu vou estudar depois,

mas não estou batendo bem e me parece uma ilegalidade denunciada na mão dos

senhores, o comércio varejista, que está dando uma margem maior do que a

portaria prevê. É isso que estou... estou percebendo. Posso estar errado, mas,

enfim, é o que eu acho. Bem, eu gostaria, Sr. Presidente, ainda de fazer aqui umas

perguntinhas aos representantes do... da distribuidora, né. Primeiro, ao Dr.

Maurício. Dr. Maurício, eu recebi aqui uma... uma... umas informações anônimas,

mas que, por serem anônimas, eu estou querendo esclarecer. O seguinte: o que é

UNIDOCS (?) e DDF, que entram, se não me engano, como transportadoras,

operadores logísticos dentro do processo de composição do preço pra chegar à

distribuidora? O senhor me explica o que é isso: DD..., UNIDOCS (?) e DDF?

Seriam operadores logísticos. O que é isso, dentro do mercado? O senhor não

conhece? Não sabe o que é?

(Intervenção inaudível.) 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O Dr. Gilberto não está presente, não é?

Eu vou perguntar, então, ao Dr. Dante, que é do ramo.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Relator, Relator... Por gentileza, uma

questão de ordem. Seria interessante ele responder no microfone por causa das

notas taquigráficas.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - No microfonezinho pequeno. (Pausa.)

Para registrar, o senhor responda novamente. No caso, confirma que não conhece

esse sistema, não é?

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Não conheço esse sistema.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu pergunto ao Dr. Marcelo, que não...

não indaguei ainda. Dr. Marcelo Henrique...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O senhor conhece... O que é operador

logístico dentro do processo de comercialização?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Tem algumas

empresas com... a UNIDOCS (?) é uma delas, que é um depósito central para fazer

o sistema de logística para qualquer empresa. É uma terceirização de... de trabalho

de distribuição e de armazenagem.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - No caso, esse DDF também seria?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - É também o... o

mesmo caso.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - É empresa vinculada aos laboratórios ou

não...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, não,

independentes.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não há nenhuma vinculação com nenhum

laboratório...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Que eu saiba, não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - ... nem nacional, nem internacional?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Que eu saiba, não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Quanto é que essa empresa cobra, em

média, para fazer esse apoio logístico aos laboratórios?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Eu não tenho essa

informação, porque nós não trabalhamos com esse tipo de... de... de serviço.
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O senhor não traba... Agora, essa

empresa, terceirizada, ela transporta o medicamento para fazer entrega ao

varejista, por exemplo?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - É, ela tanto

armazena como faz a distribuição do medicamento.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, já me... Eu explorei um

pouco e o Sr. Presidente não estava presente, mas já está aqui, me mostrando

horário. Ele tem razão, porque eu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não há ninguém mais

generoso com V.Exa. do que eu. Eu sou escandalosamente generoso com V.Exa.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu faço justiça a V.Exa. De forma que eu

agradeço. Teria muitas outras questões, mas os colegas vão fazê-las. Muito

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Bom, quem são os

autores? Eu sei que um autor desse requerimento sou eu, mas eu vou abrir mão,

entendeu? Eu vou abrir mão e, se for o caso, ao final... pra que a gente prossiga

rapidamente. Srs. Deputados, eu teria muitas questões, mas eu me considero

realmente gratificado pelos depoimentos que nós tivemos hoje aqui, pela iniciativa.

Tem a palavra o nobre Deputado Iris Simões.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Obrigado, Sr. Presidente. Realmente,

hoje nós tivemos aqui, por parte do Dr. Gazolla, um depoimento extremamente

importante para esta Comissão. Mas, Sr. Presidente, eu... eu vou deixar, inclusive,

pro Padre Linhares, que também está envolvido nessa questão das concorrências,

Rio de Janeiro, enfim, ele tem de seu Estado também. Eu gostaria de me ater, Sr.

Presidente, na questão dos dois laboratórios que aqui se encontram que, se não me

falha a memória, são os primeiros a estarem presentes nesta Comissão: é o

Laboratório Teuto e o Neo Química, e são laboratórios bastante citados. E nós

recebemos, assim como de todos, e não colocando os senhores aqui como réus, e

respeitando o posicionamento empresarial e até na linha em que trabalham; mas

nós recebemos muitas denúncias, inclusive na diligência em Curitiba,

principalmente do Laboratório Neo Química. Mas eu gostaria de fazer a pergunta

aos dois donos e diretores do laboratório Teuto e Neo Química. Primeiro, sobre a

questão daquela ata daquela reunião lá de São Paulo, dos multinacionais, que foi

essa a origem do requerimento que eu fiz na época. Que tipo de pressão os
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laboratórios dos senhores sofreu com aquela ata, enfim, com aquele grupo de

multinacionais? Teve alguma represália nesse sentido, ou não?

O SR. VALTECI DE MELLO - Te... teve uma... uma represália, tá? Aquela

reunião, como vocês todos sabem, foi pra... pra...,pra segurar, tá, o genérico no

Brasil.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O senhor é do Teuto, não é?

O SR. VALTECI DE MELLO - Laboratório Teuto Brasileiro.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Teuto Brasileiro.

O SR. VALTECI DE MELLO - Certo? Então, aquela reunião foi colocada pra

boicotar o genérico no... no Brasil. Por quê? O... o... o Teuto, a Neo Química, a

União Química, o EMS tava... estava fazendo um trabalho de anos, já, atrás, porque

nós... desde o... do... do Decreto nº 793 que nós vimos trabalhando em cima dos

genéricos no Brasil.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É... vou perguntar. Vou passar a mesma

pergunta, mas só com enfoque diferente ao representante do Neo Química, que é o

doutor...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - ... Dr. Marcelo Henrique?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Isso, pois não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Dr. Marcelo, de que maneira... tem uma

comprovação de que houve uma... uma pressão? Tem... tem indício, tem um

caminho?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Olha, o indício é a

própria ata. Agora, eles não chegaram perto...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Além disso, mas prática, na praticidade.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, não. Na... na

prática eu não posso falar que tem indício. De maneira alguma nós... nós temos

alguns distribuidores que trabalhavam com a gente e que trabalham com produtos

de marca, com as multinacionais, e nós, Neo Química, não tivemos retaliação

desse... desses distribuidores. Eles continuaram comprando da gente,

normalmente.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Os... os dois laboratórios, digo

principalmente o Teuto, que é... que é de São Paulo...

(Intervenção inaudível.)
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Da onde é?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Goiás. E o Neo Química também é de

Goiás?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Também, Goiás.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Os dois de Goiás. Mas em São Paulo nós

observamos que o pessoal da ABIFARMA trouxe propaganda de genéricos.

Segundo eles, foi essa a intenção da reunião, não é?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E essa era a intenção deles, porque os

senhores estavam vendendo produtos... remédios como genéricos, anunciando,

nas farmácias, enfim, nos jornais. Isso é verdade?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Isso é verdade.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas não é... não é ilegal, isso?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, porque...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Porque os genéricos tinham sido

aprovados, mas ainda...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - ... não tinha no mercado.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Nós tivemos aqui até

o depoimento do Ministro Jamil Haddad, no qual fala que o Decreto nº 793 foi

quando foi colocado, no Governo do Itamar, os genéricos. A partir daquele

momento, do Decreto nº 793, nos foi concedido registro e nos foi obrigado...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - De similares.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, nós fomos

obrigados a colocar o nome genérico na... do... na cartonagem. Nós não

poderíamos ter um nome fantasia, porque nós, pelo que falava e pelo que falou aqui

o Ministro Jamil Haddad, nós tínhamos produtos genéricos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E por que que só logo após a lei ter sido

aprovada é que começou a se falar nos genéricos? Então, por que que não desde o

Governo Itamar?
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O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, não. Nós

temos... nós fazemos essa propaganda que nós temos, genérico, é... desde 93, 94,

95... Desde que o Decreto nº 793...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - A Vigilância, o Ministério nunca cobrou

nada?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Nunca, nunca,

nunca.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Eu gostaria até do encaminhamento ao

Ministério e da Vigilância pra ver se realmente isso é legal. Mas eu gostaria, daí, de

passar, na seqüência, pra algumas outras... outros questionamentos.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Aproveitando o Dr. Marcelo. Como é que

funciona o bonificado no seu laboratório?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Eu não vendo

bonificado.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não vende bonificado?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Neo Química, nenhum?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O Teuto? Como é que funciona.

O SR. VALTECI DE MELLO - Nós trabalhamos com desconto, tá?

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É bonificado?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, esse... Esse bonificado é um pejorativo

que colocaram pra... pra... pra atrapalhar o nosso... nosso comércio, tá? Nós temos

vários nomes: tem "gueuta", tem BO, tem fundo-de-quintal, tem de tudo.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O BO e o bonificado é a mesma coisa.

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, é... mas tem... tem vários nomes que

eles colocam no tipo de venda da gente, tá? No Rio de Janeiro é "gueuta", lá...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas, enfim, o senhor entendeu o que eu

perguntei?

O SR. VALTECI DE MELLO - Eu entendi. É... Dessa maneira, e colocando

aí, porque isso aí é uma coisa que a gente vem lutando pra não colocar esse nome
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BO na gente, certo, bonificado, porque nós trabalhamos com desconto. Nós

trabalhamos com desconto de... de 15%, 20%, 30%, 40%, 50%...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas o meio todo conhece o BO?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, quer dizer...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O meio todo conhece.

O SR. VALTECI DE MELLO - Claro, se fala, se fala, agora tem... tem vários

outros... outros...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Eu estive numa diligência, em Curitiba,

inclusive de uma carga roubada no seu laboratório, e este... esse cidadão,

comerciante de Curitiba, Donizete Lima, ele nos confessou que a pessoa que

vendeu a carga roubada se chamava... era um tal de Léo Carbonacha, é... com um

cartão da... representação do Laboratório Neo Química. O senhor conhece?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não conheço. Não

conheço. Essa carga só foi encontrada, e foi encontrada pela Polícia, porque

quando ela foi roubada nós fizemos o boletim de ocorrência com o número dos

lotes de todos os produtos, e através desses lotes é que foi encontrada essa

mercadoria e que eu... Realmente, eu não posso responder e nem por... é... dar

uma explicação da... da palavra de um receptador de mercadoria roubada.

Desculpe, eu acho que...

(Intervenção inaudível.)

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não é o caso que...

a... o Laboratório Neo Química tenha que dar explicação. Eu creio que, sim, ele é

que tem que...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não, nós vamos verificar, até porque nós

pedimos a quebra do sigilo telefônico dele...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Perfeito.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - ... dos números que ele passou e até, na

seqüência, a gente vai chegar em quem é e se existe alguém mais por trás é...

desse... dessa pessoa que vendeu a carga roubada.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Perfeito.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas ele também nos confessou, Dr.

Marcelo, que, na questão do bonificado, que o senhor é um laboratório bonificado,

assim como o Teuto, o EMS, o Luper, e tantos outros — que eu tenho no nosso...
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nas notas taquigráficas —, e que a prática dos laboratórios é a seguinte: é um por

um, ou dois por um, ou três por um...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Hum.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Como funciona? Transporta-se num

caminhão a nota fiscal, sem caixas na nota fiscal, mas a carga vem com duzentas,

trezentas caixas. Diz que essa é uma prática comum. E eu recebi em Curitiba,

nesse fim de semana... Não consegui ainda viabilizar que essa pessoa venha depor

na CPI, mas ela tem notas fiscais de todos os laboratórios citados, não é — ela, pra

mim, até agora, é anônima —, mas ela tem as notas fiscais de todos esses

laboratórios citados como vendendo carga sem nota, ou uma parte com nota, e uma

grande parte sem nota, que é o bonificado.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Olha, não é uma

prática da nossa empresa....

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Nem da sua, do Laboratório Teuto?

O SR. VALTECI DE MELLO - De forma alguma. Eu trouxe até as notas

fiscais que a gente coloca o desconto na nota, tá? Se você pegar, pelo preço de

fábrica, o preço nacional, e ver o desconto, é.... é... é... que há no corpo da nota lá,

você vai ver que... aonde é que nós damos os descontos, tá? Não há esse negócio

de mandar cem, faturar cem e ir duzentos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Isso não existe.

O SR. VALTECI DE MELLO - Claro que não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E se nós comprovarmos na farmácia

desse cidadão...

O SR. VALTECI DE MELLO - Pra começar, nós não vendemos em farmácia.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Se colocarmos (ininteligível) frente a

frente...

O SR. VALTECI DE MELLO - O único lugar onde vende em farmácia é no

Estado do Rio de Janeiro, que lá nós temos a...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Se colocarmos frente a frente, e ele

comprovar?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não comprova, não comprova.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Os senhores têm... fazem pesquisa nos

seus laboratórios? Pesquisa científica?
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O SR. VALTECI DE MELLO - Fazemos é... é... é... através de... de...

produtos similares. A gente pesquisa....

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Tem corpo científico, tem cientistas

trabalhando?

O SR. VALTECI DE MELLO - Só o Teuto Brasileiro tem 34 farmacêuticos

bioquímicos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES -Trabalham na pesquisa de novos...

O SR. VALTECI DE MELLO - É.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Tem algum, tem algum....

O SR. VALTECI DE MELLO - De novas apresentações, novos produtos....

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES -Tem algum produto patenteado em nome

do Teuto?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não, não, nada

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Nem do Neo Química?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, nós temos, os

nossos farmacêuticos fazem desenvolvimento de produtos similares ou genéricos, e

que são desenvolvidos dentro de nossa empresa. Agora, nós não temos nenhum

produto inovador, nenhuma descoberta. Nós não temos cientistas dentro da nossa

empresa; nós temos farmacêuticos bioquímicos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Os senhores nunca tiveram essa

preocupação de também buscar essa... essa descoberta, ou é mais fácil esperar

que a patente vença e que fique de domínio público. 

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - É, realmente...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É mais barato, bem mais barato.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, não é que seja

uma opção, que a gente prefira isso. Realmente, a gente não tem condições. A

pesquisa é muito caro, certo? Hoje nós já temos... A Lei de Patentes foi aprovada

no Brasil e nós só podemos copiar esse produtos depois de vencer a patente deles.

Então, por isso é que eles têm vinte anos, ou têm oito anos, ou têm doze anos pra

poder comercializar o produto, pelo investimento que eles fazem, e que fora tem

muito apoio do Governo para a iniciativa privada pesquisar. 

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Para encerrar...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não.
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES -... se hoje — com todo o respeito que os

senhores merecem, mas nós estamos investigando, buscando baixar o preços dos

medicamentos e, principalmente a sonegação, que nós temos indícios de que há

sonegação —, se hoje for quebrado o sigilo fiscal dos laboratórios nacionais

também, nós vamos encontrar a sonegação, ou os senhores nunca sonegaram, ou

não sonegam impostos?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, eu não sonego,

o Laboratório Neo Química não sonega impostos. Principalmente nós temos, no

Estado de Goiás, nós temos o Fomentar. Então, o percentual de impostos que a

gente paga, de ICM, de circulação, é muito pequeno. Então, não existe interesse

nosso em sonegar, não existe. Nós temos um apoio do Governo através do

Fomentar.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O Teuto também, da mesma forma.

O SR. VALTECI DE MELLO - A mesma coisa, porque... é... é.... essa é até

uma briga aí, porque fala na guerra fiscal, tá, e pra que que nós... E se o Governo

do Estado de Goiás souber que a gente fez qualquer coisa, ele tira o Fomentar da

gente.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Por que que baixou o número de

quantidades, de unidades vendidas de medicamentos, e aumentou o faturamento

de todos, sejam farmácias, distribuidores e laboratórios? Qual a explicação? Pros

dois.

O SR. VALTECI DE MELLO - O... Uma parte disso aí também, se você

colocar o genérico, que aumentou a venda do genérico... 

 O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não, mas os genéricos são seis; são tão

pouquinhos. 

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não, não, da denominação genérica.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - A Folha de S.Paulo publicou um dia

desses, até 99, pegamos até 99, aumentou, diminuiu um percentual elevado da

unidade vendida e aumentou o preço, enfim, aumentou é... e... o resultado final da

farmácia, do distribuidor do laboratório. Tem uma explicação lógica?

O SR. VALTECI DE MELLO - A recuperação dos preços das multinacionais,

recuperação, porque eles trabalham muito com... eles têm a planilha deles em dólar

lá, e têm que mandar os lucros pra matriz em dólar.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O senhor acha que é... esse é o... a....
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O SR. VALTECI DE MELLO - É uma delas. 

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É uma delas.

O SR. VALTECI DE MELLO - Certo? Agora, o genérico a... a....

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não tem sonegação, não tem sonegação

no meio?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não. Eu não acredito.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Porque dizem que pra sobreviver...

O SR. VALTECI DE MELLO - Nem das multinacionais.. eu...não ... eu nunca

ouvi falar que uma multinacional sonegou, da... de... de mandar mercadorias sem

notas e... de... Eu nunca ouvi e nem... e nem vi falar.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Dr. Marcelo, o senhor ...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pois não.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - ...o senhor tem a mesma explicação?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, quanto ao

aumento no valor, tem outras explicações diversas, são novos (ininteligível) que

estão no mercado, novos... é... produtos de pontas que já vieram com valor

agregado maior...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não, mas a quantidade?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - A quantidade acaba

caindo. Muitas vezes você pega um antibiótico e precisa de... é... de terceira ou

quinta geração aí, que precisa de três, quatro, cinco caixas para poder... para o

mesmo tratamento. 

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não é possível. Eu acho que aí nós não

vamos... eu não vou conseguir, mesmo que tivesse do senhor, mas... não é

possível esse bonificado, mas todos nós sabemos. Eu converso com donos de

farmácias, converso com balconistas, meu Deus do céu, todo mundo... todo mundo

tem medo de vim depor, também.

 O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - É claro.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Perfeito.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E... Mas todo mundo fala, existe um por

um, dois por um. Eu fiquei sabendo quando entrei aqui na CPI, essa é uma prática

há 50 anos no mercado.
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O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E por que que o consumidor nunca

consegue ganhar? Por que que o aposentado não consegue ganhar, o

desempregado, aquele que ganha um salário mais baixo não consegue ter acesso

a esse desconto que sempre fica com o distribuidor, com o laboratório, com a

farmácia? Por que nunca é repassado? Não é possível apresentar alguma coisa

que leve a um preço menor ao consumidor? Sr. Presidente, estou terminando, Sr.

Presidente.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES? - Olha, eu posso até

responder ao senhor, se o senhor quiser escutar, que o Laboratório Neo Química é

bonificado. Para que eu possa responder a essa pergunta, eu até concordo que ele

seja bonificado, só que, mesmo se ele... ele sendo bonificado e eu dando tanto,

mais tanto para a farmácia, o nosso preço ainda, eu posso comprovar, é bem

menor do que o produto de marca.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não tenha dúvida. Mas podia ser muito

menor ainda...

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não, não, mas

então, isso aí... nós estamos...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Imagine só o de marca como é que está

superfaturado.

 O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Então, então isso aí

já é uma contribuição, porque o consumidor tem condições de comprar o nosso

produto até com 100%, 200% de diferença do preço do produto de marca,

compreende? Então, é... se quer falar aqui, por causa da bonificação, que encarece

o preço, que o consumidor não tem acesso, não é isso, não é isso. Nós damos...

agora, voltando, nós damos o desconto, mas, em compensação, mas... Eu não

posso garantir 100%.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O desconto é só na nota ou na

mercadoria?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - (Risos.) Lógico que é

na nota. E nós temos como comprovar isso aí.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Bom, Sr. Presidente, não ultrapassei o

meu tempo, estou em cima da pinta. Quero agradecer, Sr. Presidente, e quero,

mais uma vez, parabenizar o Secretário do Rio de Janeiro, Dr. Gazolla. Olha, não é
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candidato a Prefeito, o senhor tem que ser Ministro (risos), colocar em prática tudo

isso. Isso que nós acabamos de ver dá exatamente o caminho de que superfaturam

os multinacionais; os nacionais que vêm, na moleza, pegam a fórmula, fazem, e

ainda conseguem ganhar, conseguem dar duas vezes em cima do produto, no

preço final. Eu acho que o caminho para os medicamentos, se... realmente

quisesse aplicada a legislação e a boa vontade, nós vamos poder levar a esses 40

milhões de brasileiros que não têm medicamentos, acho que nós vamos poder... E

acho que os senhores poderiam colaborar com a CPI, colaborar com o País, já que

os senhores são grandes empresários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Iris Rezende.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Iris Simões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Iris Simões, né? Eu

não sei o que...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Isso, a CAIXEGO não chegou aqui, Sr.

Presidente. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Eu não sei o que

V.Exa. tem contra o Ministro Serra, viu, mas eu quero dizer que o Ministro Serra é

um fã do Dr. Gazolla, viu, entendeu?

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Nada contra o Ministro Serra, mas acho

que tem uns anos-luz aí na frente, na questão social.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom, com as

minhas escusas mais uma vez, Deputado Iris, tem a palavra a nobre Deputada —

queria avisar que está havendo a segunda votação —, tem a palavra a nobre

Deputada Vanessa Grazziotin.

 A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, agora o

tempo corre contra mim mesmo, porque, se eu me alongar muito, perco a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Bom, a menos que a

gente suspendesse por...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Vamos suspender

rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Cinco minutos...

(Não identificado) - Cinco minutos, Sr. Presidente, porque aí, até nós...

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

50



O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Cinco minutos mesmo.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Cinco minutos e

voltaremos aqui. Enquanto isso, os nossos depoentes tomam água, e é proibido

combinarem as respostas, entendeu? Vamos mantê-los isolados conjuntamente.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos recomeçar os

trabalhos. Convido os senhores expositores a tomarem seus assentos à Mesa. A

interlocutora Vanessa Grazziotin já se encontra a postos. Enquanto os

interlocutores não vêm, Deputada Vanessa, eu peço a colaboração de V.Exa. pra

nota que está no jornal O Estadão hoje, que envolve seu nome. É uma nota de que

o Presidente está proibindo reprodução de documentos disponíveis na Comissão,

atribuída a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Acho que a nota se refere a

uma decisão inclusive que V.Exa. passou a todos, no que diz respeito aos

documentos confidenciais, que essa é uma decisão não da Comissão, é da Casa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Essa não é uma

proibição minha, é do Regimento Interno...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Da Casa. Perfeito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...da Câmara. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito, perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas não é do

Deputado Marchezan..

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sim, mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não é do Deputado

Marchezan.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -... eu também não posso me

responsabilizar pelo que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu tenho ombros

largos, mas insuficientes pra suportar o ônus do peso da Casa...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E V.Exa. tem razão, e jamais

eu diria isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá, então, eu conto

com a colaboração, senão, eu passo a ser um policial aí...
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Que sempre pôde contar...

Não, de jeito nenhum...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) -... aí, entendeu? E eu

não quero ...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Inclusive, eu nunca mais

polemizei, depois que eu vi todas as consultas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, V.Exa tem sido

realmente...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nunca mais polemizei o fato

de não podermos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... reproduzir 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a intervenção de

V.Exa. eu considero suficiente o esclarecimento, e peço que o... entendeu, deve ter

havido um equívoco, entendeu?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Só faz aumentar o nosso

trabalho, porque nós somos obrigados a trabalhar lá em cima, né?

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, consultar lá ... é

que é uma norma, é uma norma...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - É, perfeito, perfeito

concordamos....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) -... uma norma

regimental, que eu não posso fazer, porque, se depois for quebrada, e a Câmara for

acionada, a gente não sabe como responsabilizar, etc.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sem dúvida, temos uma

responsabilidade grande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Agora, se V.Exa

quiser, eu apóio V.Exa. pra mudar o Regimento da Câmara e...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Podemos propor, inclusive,

ser essa uma das conclusões da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado. Tem

V.Exa. a palavra, então.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu gostaria de iniciar minha

intervenção e fazer um registro muito rápido sobre o trabalho que a Secretaria de

Saúde do Município do Rio de Janeiro vem realizando. Eu confesso aqui que não

conhecia nenhum trabalho nesse nível e com esse teor de competência, né, que

tem permitido com que amplie a assistência farmacêutica no Município sem que se

ampliem os gastos. Eu acho que isso é de fundamental importância. Mas eu

pergunto ao senhor, Dr. Gazolla, quantos farmacêuticos existem na Secretaria do

Rio de Janeiro que estão envolvidos com a área de medicamentos — porque nós

sabemos que, farmacêuticos, têm farmacêuticos analistas clínicos, bioquímicos.

Quantos envolvidos na área de medicamentos?

(Intervenção inaudível.)

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Em todo o sistema de saúde

do Rio de Janeiro. 

(Intervenção inaudível.)

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, farmacêutico, na

assistência à saúde.

 O SR. RONALDO GAZOLLA - Olha, eu não tenho um número aqui de

cabeça, mas eu tenho na Secretaria farmacêuticos à beça, tá entendendo?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Seria interessante...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Se eu tenho 10 mil médicos, você veja o

números de unidades, eu não posso, não tenho aqui, não posso lhe responder o

número exato. Posso até lhe remeter isso...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nos remeter.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Mas lhe garanto que... tem um farmacêutico

lá que já foi da Secretaria, está levantando o braço...

(Intervenção inaudível.)

O SR. RONALDO GAZOLLA - Sim, não, mas aí eu tenho impostos, essa...

Exatamente. Não, tem mais do que isso.

(Intervenção inaudível.)

O SR. RONALDO GAZOLLA - Muito mais,

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sim, então, se possível...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Tem muita gente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...o senhor nos remeter a

relação, o número de farmacêuticos... 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

53



O SR. RONALDO GAZOLLA - Mando.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... e a função com que cada

um está envolvido.

O SR. RONALDO GAZOLLA - A senhora imagina, nós temos 39 mil

servidores, não posso ter só sessenta e poucos...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Um outro questio... Perfeito,

eu concordo, ainda mais que é muito, é farmacêutico à beça ...

 O SR. RONALDO GAZOLLA - Isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...como o senhor próprio

colocou.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Isso. E em hospital, inclusive, você tem o de

plantão, fora os que são da rotina; só hospital, eu tenho vinte e tantos hospitais,

mais quatro maternidades. Só aí, é uma loucura.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Um segundo questionamento

que eu faço a V.Sa., eu peguei com o Subsecretário algumas informações,

relativas...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Sei.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -... aos laboratórios que

fornecem medicamentos para a Prefeitura do Rio de janeiro. E numa conta muito

rápida, e por isso ela não é exata, mas numa conta muito rápida, Presidente Nelson

Marchezan, é... a Secretaria trabalha em torno de... com 15 laboratórios grandes,

multinacionais, e 30 laboratórios nacionais, o que mostra que há uma diferença em

relação à situação das distribuidoras. Por exemplo, as distribuidoras, é

completamente diferente a realidade. A maior parte dos laboratórios com que elas

trabalham são multinacionais e um número pequeno de medicamentos produzidos

por laboratórios nacionais. Isso, na minha opinião, é reflexo, sem dúvida nenhuma,

da uma licitação isenta de qualquer vício.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Concorrência.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Uma concorrência pública

mesmo...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Pública, aberta.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... que é o que, na minha

opinião, o que o Brasil necessita. Mas eu lhe pergunto: enquanto o Município do Rio

de Janeiro caminha, trilha esse caminho da licitação, e trabalhando com
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laboratórios que têm sede no País, vários outros Municípios, e Estados

principalmente, buscam um caminho completamente diferente, que é a compra de

medicamentos através da OPAS — Organização Pan-Americana de Saúde, que

são medicamentos importados. Eu pergunto: o Rio de Janeiro trabalha com a

OPAS, e, se não trabalha, por que não trabalhar com a OPAS?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Olha, nós não trabalhamos... Quando se

analisa os nosso preços, é difícil importar em volume, a quantidade é... no valor que

nós compramos, é difícil. Então, tem custos de importações, tem uma série de

dificuldades para importação que nós não enveredamos por esse caminho. Eu fico

muito preocupado é com o emprego no País. Então, eu sinto um pouco

desconfortável em estar pensando em importação, tá entendendo? Fico... Isso me

desconforta, tá entendendo:? Porque eu começo a tirar o pão da boca de um

mundo de gente que têm que trabalhar aqui, que já tá difícil Então, não me passa

pela cabeça, não é prioridade nos meus trabalhos. Agora, quando se vê os nossos

preços, eu acho que justifica a gente não pensar assim, tá entendendo? Agora, se,

se, eu imagino, se essa licitação passa uma licitação a nível nacional, coordenada

seja por quem for, Ministério, sei lá de que forma, aí, sim, o volume... Porque a

grande questão, Deputada, é que nós não temos, é... na realidade, é... nós temos aí

no mínimo 40 milhões de brasileiros que não estão excluídos, não. Eles falam

assim, "estão excluídos do sistema". Estão excluídos nada, nunca tiveram acesso,

essa é que é a grande questão, nesse sistema, principalmente sistema de saúde.

Eles nunca tiveram acesso, não são excluídos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas se eles não

tiveram acesso, estão excluídos.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Excluído, para mim, é quem já esteve e saiu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, não!

 O SR. RONALDO GAZOLLA - Houve exclusão, tá entendendo?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sempre tiveram excluídos.

O SR. RONALDO GAZOLLA - E... eu acho que é mais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não-incluídos, então?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Não-incluídos, seja lá, não tiveram acesso,

não-incluídos. (Risos.)

 O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Tá bom.
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O SR. RONALDO GAZOLLA - Então, é... os preços nossos, e se isso tiver

uma sensibilidade, se... é... de acordo com as leis de licitação for possível, o que

passa na minha cabeça era uma coordenação do Ministério da Saúde, pra ele fazer

uma licitação de nível nacional. Ele não precisa botar um tostão. Ou então ele — tá

colocando hoje a farmácia básica, tá repassando recursos importantes para

Estados e Municípios — juntaria esses recursos, inclusive eu recebo isso

mensalmente, pra poder comprar muito mais, dentro da forma que eu compro. Seria

uma licitação em que os Municípios e Estados fizessem um adesão, uma licitação

que seria um parâmetro para... parâmetro legal para este País, tá entendendo? E

aí, a fatura que cada um recebesse, ele pagaria a sua fatura, como nós fazemos. A

fatura chega nas minhas unidades, nós atestamos a fatura, a fatura vem a nível da

Secretaria e nós pagamos as faturas em quinze, trinta dias. Ora, o.. Você tá

levantando o dedo, tem alguma ....

 (Intervenção inaudível.)

O SR. RONALDO GAZOLLA - Hã? Que o Mercês é um dos cabeças desse

processo. Ele conhece ele por dentro, mais do que eu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quem comanda é a

Deputada.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, eu acho que... a sua

pergunta.

 O SR. RONALDO GAZOLLA - Ele pode?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, eu acho que a sua

pergunta ela já, pelo menos a mim ela... eu me sinto contemplada, a sua resposta...

já me sinto contemplada. Porque eu não tenho dúvida, Presidente Nelson

Marchezan. Acho que de tantos cruzamentos que temos que fazer aqui na CPI,

temos que cruzar, sim, o preço dos medicamentos vindos através de importação

pela OPAS com os preços praticados pela Secretaria do Município do Rio de

Janeiro.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Isso é que eu não consegui.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Temos que fazer esse

cruzamento, porque, enquanto o Rio de Janeiro faz assim, a maior parte dos

Estados importa através da OPAS, sem qualquer processo de licitação. E nós, eu

acho que é algo que nós devemos, esta CPI tem que questionar, analisar, estudar,

de forma mais profunda, esse assunto. Mas eu gostaria de passar para os
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representantes dos laboratórios agora, senão eu não terei tempo de fazer alguns

questionamentos que eu considero importantes. O Ministro Tápias, do

Desenvolvimento, esteve aqui recentemente, e trouxe um comunicado muito

alvissareiro. Diz ele que o BNDES estará, a partir de agora, à disposição do setor,

da indústria do setor de medicamentos, pra financiamentos de projetos, de

expansão da produção, até mesmo de implantação de plantas produtivas. Eu

pergunto de V.Sas.: as indústrias nacionais têm tido facilidade no acesso a

financiamentos através do BNDES ou dificuldades, do ponto de vista histórico, nos

últimos anos?

O SR. VALTECI DE MELLO - É, posso... Eu até, como estou construindo

uma nova fábrica, uma fábrica com 55 mil metros de área construída, eu fiz um

projeto... Pra você ter uma idéia, o genérico foi aprovado em janeiro do ano

passado e eu, em 97, eu comecei esse projeto, tá, e o ano passado eu comecei a

construção. Entrei com o projeto no Banco do Brasil pra conseguir um

financiamento. Estou há, já há oito meses em construção, construindo o nosso

prédio lá, não consegui nada de empréstimo até agora, tá. Nós estamos tentando

com o Banco do Brasil. E uma coisa que eu acho que o Ministro já falou, muita

gente já vem falando, que acho que precisa, no Brasil, ter um financiamento para a

indústria de genéricos no Brasil, para ele, para o genérico consolidar. Porque se

não tiver um parque industrial, farmacêutico aqui no Brasil, o genérico não vai dar

conta. Então, não adianta a gente ficar brigando com o genérico se não tiver

dinheiro para as indústrias nacionais construírem o seu parque industrial. Então é...

O BNDES é... Como 90% das máquinas nossas não têm fabricação no Brasil, são

todas importadas... Então, o BNDES cortou o FINAMIN, que é o FINAME

internacional, não existe financiamento para máquinas importadas. Então, o Teuto

mesmo está com um problema sério, porque não consegue... O Banco do Brasil

não tem como fazer através do BNDES. Eu pedi até o Ministro da Saúde para ir no

BNDES pedir a liberação de financiamentos de máquinas importadas para a

indústria farmacêutica de genéricos. E também o imposto de importação, que

muitas dessas máquinas não têm similar no Brasil, tá, o imposto de importação

chega de 5% a 14%. Então, eu acho que deveria também tirar um pouco desses

impostos de importação aí para que a gente melhore o nosso parque industrial, os

nossos maquinários.
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O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Além da dificuldade de você acessar pela

burocracia etc., etc., não há linhas específicas como em outros países há, não é.

São linhas específicas para cada tipo de indústria. O custo de financiamento aqui

no Brasil é uma loucura. Então, se o BNDES... Ele é um mero repassador, não é.

Muitas vezes ele capta lá fora e te repassa; ele repassa acrescentando os custos

dele etc., etc., etc. Isso acaba inviabilizando. Não tem indústria farmacêutica que

tenha lucro que pague os 12% a 15% que você, que lhe custaria um financiamento

via BNDES e ainda sobre alguma coisa para ela reinvestir dentro da própria

empresa. Aí os preços não seriam os mesmos, porque isso seriam custos que

seriam acrescidos aos preços. A grande verdade é que aqui no Brasil é diferente

dos outros países. Banco nos outros países financiam setor industrial, setor

agrícola, e financiam a custos extremamente baixos. Aqui no Brasil não é essa,

nunca foi e não sei se um dia será a política de banco tanto estadual como privado

ou federal.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas, de acordo com o

pronunciamento do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, haverá uma

profunda mudança nas orientações do banco.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu estou aguardando.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Estamos todos aguardando.

Mas, Dr. Dante, aproveitando que o senhor está com a palavra, nós, aqui na CPI,

temos trabalhado muito com o problema do superfaturamento na importação de

insumos. E todas as tabelas que nós já organizamos mostram que no geral são os

grandes laboratórios que fazem a transação matriz, entre entes vinculados, matriz e

filial; são essas as que praticam o superfaturamento. Na maior parte, pelos dados

que tivemos acesso, os laboratórios nacionais importam o mesmo princípio ativo a

um preço muito mais baixo, muito mais baixo. Eu lhe faria duas perguntas em

relação a essa constatação. A primeira: pode alguém questionar o preço mais baixo

em decorrência da qualidade? E a segunda que eu lhe pergunto: a Receita

Federal... Porque eu também ouvi alguns comentários de que a Receita Federal, ao

invés de ir para cima de quem está superfaturando, por mais incrível que isso possa

parecer, está indo para cima de quem compra a preços mais baixos. Isso procede?

Essa informação procede? Porque eu considero da mais extrema gravidade.

Receita deveria coibir o superfaturamento e não ir para cima daquele que importa a
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um preço bem mais baixo e que certamente é o preço justo do mercado

internacional.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Veja, quando você tinha ainda,

funcionando ainda a CACEX, antiga CACEX, onde ela fazia um controle das

importações aqui no País, você tinha como fazer comparações de preços entre os

produtos importados. E a CACEX funcionava de tal forma que se eu tentasse trazer

uma matéria-prima a um preço mais alto, ela me chamava e falava: "Nã, nã. Olha

aqui os preços que os seus colegas trazem. Então, você não poderá trazer a esse

preço mais alto". Quando entrou o ex-Presidente Collor, ele detonou... uma das

primeiras coisas que ele fez foi detonar a CACEX e todo o sistema de controle que

você tinha. Então, hoje, eu não sei se existe esse controle de preços. E,

evidentemente, cada um importa ao preço que lhe convier. Eu sempre digo que

nós, nacionais, temos matriz aqui e é aqui que nós queremos o nosso dinheiro, e

não lá fora. Então, nós temos interesse pra praticarmos esses preços que nós

praticamos, nós temos que comprar. Sempre alio a qualidade da matéria-prima com

o menor preço disponível no mercado. Ao fazermos isso, nós, efetivamente, sempre

compramos a preços menores que as multinacionais. A segunda questão, de que

qualidade tem a ver com preço, não, qualidade tem que ver com idoneidade do

industrial. Se ele é idôneo, ele produz com qualidade e a preços bons, preços

altamente competitivos. Qualidade não tem nada a ver com preço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E como é que a gente

certifica essa idoneidade do empresário?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Ah-ah. O mercado, na verdade, certifica,

Deputado Marchezan.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Será?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Ah! Bom, pelo menos para nós que

trabalhamos com propaganda médica, se o meu produto não tiver qualidade, o

médico não prescreve, porque ele vai prescrever uma vez, não vai funcionar, o

paciente vai voltar, vai reclamar, acabou-se Biolab no mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou interromper o

seguinte... Deputada, o tempo está esgotado. Vou dar depois um minuto para

concluir. Mas eu vou suspender, porque é a última votação. Então... E os

Deputados estão me reclamando, nobre Deputada, porque não adianta também
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ficar um interlocutor, que a matéria é interessante. Então, cinco minutos, interrupção

definitiva.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nem quero mais um minuto.

Eu só quero deixar no ar, pra resposta, quando retornemos, sobre se a Receita

Federal está indo para cima dos laboratórios que importam os insumos a preços

mais baixos, querendo cobrar diferença de imposto de importação.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Lamentavelmente está.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas como? Tá?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Tá.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Que o senhor nos mande

documentos sobre isso.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu estou sendo chamado pelos impostos,

pelos cobradores de impostos, porque o meu preço é menor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, a resposta de

V.Exa. vai ser depois, com dados, vai ser depois, tá?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está suspensa a

reunião por 5 minutos. Obrigado. 

(A reunião é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estão reabertos os

trabalhos. Tem a palavra o Dr. Dante Alario Júnior, que estava respondendo um

questionamento último, já concluída a intervenção, da nobre Deputada Vanessa

Grazziotin.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Lamentavelmente, eu quero confirmar

essa sua colocação a tal ponto onde nós, que sempre procuramos trazer a melhor

matéria-prima a um menor preço, estamos sendo chamados em São Paulo para

justificar o nosso subfaturamento. Que engraçado, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - A Receita Federal que

está fazendo isso?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - O Estado de São Paulo, diferença de ICM.

Porque ele diz que ao trazer mais barato eu estou pagando menos imposto e por

isso ele arredonda o número para cima, porque aí eu pago o ICM correto. Eu estou

subfaturando a minha matéria-prima. É uma das coisas mais lamentáveis. Você sai

do País, vai lá fora, visita os fornecedores, checa a qualidade dele para ver se você
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tá comprando de pessoas bem instaladas etc., etc., traz a um melhor preço e

depois ele puxa o teu preço pra cima porque diz que você tá subfaturando. É

lamentável!

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor poderia nos

mandar documentos relativos a isso, inclusive com o nome dos princípios ativos,

dos insumos, tudo?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Perfeitamente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Os senhores demais

membros da Mesa, especialmente da indústria, têm algum comentário a fazer sobre

essa pergunta?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, está faltando um dos... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não chegou ainda o

Dr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Presidente de Laboratório Neo Química.

(Pausa.) Ei-lo que retorna. A sua pergunta era também a ele? Não? (Pausa.) Então,

está encerrado. Eu não vou fazer comentário sobre isso, tô de acordo com os

documentos. Agora eu lamento que não se investigue também para cima, né,

porque a investigação... O senhor não foi multado ainda não, né?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu fui chamado pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Justificar?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - ... justificar. Mas, de qualquer forma, já

sabemos que nós vamos receber a puxa... Nós já estamos legalmente nos

defendendo com o advogado da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu gostaria que o

senhor nos mandasse, se houver, a notificação, porque ontem me dirigi ao

Secretário da Receita pedindo informações sobre o superfaturamento.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, não, isso eu já recebi, a notificação.

Já recebi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Do super?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Do sub, do subfaturamento meu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, eu gostaria que o

senhor nos mandasse a subfaturação.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Isso eu já recebi. Estou me já, já estou me

defendendo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Porque então nós

estamos tendo duas leis: se multa subfaturamento e não se multa. Quer dizer, pelo

menos estamos identificando aí dois procedimentos, o que mostra aquele terceiro

item da nossa pauta: revisão da legislação, não é verdade? Muito obrigado. Tem a

palavra o nobre Deputado José Linhares, que se encontra aqui no exercício

transitório da Relatoria, porque o Deputado Ney Lopes teve que sair para cumprir o

compromisso com a Liderança do partido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, nobres companheiros

e companheiras, eu, a primeira... Eu estava aqui conversando com o Dr. Gazolla, e

eu disse para ele que nós também temos uma central de compras, não tão evoluída

quanto a dele; nós compramos para as santas casas. E como também não

alcançamos, talvez dado o volume que ele tem, nós não alcançamos o volume. E

temos uma grande dificuldade de ter a adesão de todos, sobretudo dos grandes,

porque é compra de medicamento. Aliás, setor de compra é sempre uma grande

interrogação em todas as empresas. Mas eu gostaria que o senhor esclarecesse se

esse percentual que o senhor tem obtido ele vem ao longo de quantos anos, se é

só no primeiro ano, ou quantos anos nós tamos obtendo esse percentual?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Olha, o sistema de registro de preço deve ter

entrado em 91, né, lá pra agosto ou até um pouquinho antes. Nós tivemos uma

batalha muito grande para convencer nossos pares da área da fazenda lá para

implantar um sistema desses. Foi difícil. E é exatamente isso que tá acontecendo

durante todos esses anos. É só pegar os nossos relatórios e vai ver que os

descontos que estamos trabalhando. E temos tentado divulgar na imprensa, aqui e

ali, mas, desculpe, a imprensa tá aqui, mas a imprensa gosta é quando um parto é

feito na pia, tal. Essas coisas não têm grande interesse jornalístico. E a gente tava

assim com uma ínfima, não, até uma boa esperança, quem sabe, nesse ambiente

aqui, onde se representa o povo; quem sabe, em alguns relatórios desta Comissão,

essa questão possa ser expandida, discutida, principalmente aqui dentro do

Congresso, e sair aqui uma série de medidas que pudesse nortear inclusive e

ajudar divulgar isso, se for da... como se diz, da decisão de cada um, da vontade de

cada um, numa visão racional que nós aqui fizemos. E aí, sim, nós teríamos, acho

que facilitaria, inclusive, pra santa casa. Imaginou todas as santa casas se unindo a

nós? Que força nós teríamos para poder trabalhar?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Dr. Gazolla, eu observei aqui,

quando o senhor realmente colocou os elementos fundamentais, e suponho que a

obediência do seu corpo clínico, ela também é também fundamental, porque o

senhor fez protocolo de todas as patologias e de certo modo nós temos uma rotina

quando vamos tratar uma patologia, uma doença. Eu lhe perguntaria se a maioria

do seu corpo clínico, ele se torna obediente ou revoltado. Porque muitas vezes —

eu trabalho também dentro de santa casa, eu sou Presidente Nacional das Santas

Casas —, então, é uma revolta muito grande quando a gente tenta formatar,

digamos, um protocolo. Como é que o senhor... Até seria interessante, porque eu

vou mandar uma pessoa até lá ver o seu sistema, vou agradecer essa sua

generosidade, e eu pergunto: como é que o seu corpo clínico vem se comportando?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Eu acho o seguinte: quando nós enfrentamos

uma empreitada e... Dentro da nossa visão de reengenharia do processo de

administração dentro da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, nós temos por

base uma questão muito importante: descentralização. E eu nunca tive um pacote

pronto, nunca desceu de nível central qualquer decisão dentro da Secretaria do

Município do Rio de Janeiro. Nós não fazemos essa dicotomia de unidades

periféricas e nível central. E tentei nesses anos — e, graças a Deus, a gente tá

conseguindo — envolver até os indiferentes, que começaram a ser incomodados,

num processo moderno de gerenciamento que, eu disse, calcado em cima de

indicadores gerenciais. E, com isso, o profissional, ele não quer só ganhar dinheiro,

ele quer ter a dignidade para exercer a sua profissão. Então, nós investimos. Para o

senhor ter uma idéia, no Município, isso é uma coisa pesada. No Governo César

Maia, só em reforma das unidades, eu gastei 123 milhões de reais. Só em

reequipar as nossas unidades, eu gastei 59 milhões de reais, pra botar

equipamento moderno, pra entregar ao profissional de saúde, desde o porteiro até o

diretor do hospital, condições dignas e confortáveis para ele exercer. E nós nunca

descemos um pacote. Tudo foi acordado, foi um processo que foi nascendo

naturalmente; foi apenas gerenciando isso, aparando os contrários, preservando os

espaços pela grande criatividade que tem cada funcionário, cada servidor daquela

secretaria. E isso foi formando uma ambiência e um corpo. Então, eu sinto que até

agora eu tenho uma aceitação muito grande junto dos meus pares, senão eu lá não

estaria.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - É excelente essa sua posição. O

senhor sabe, como nós também tentamos na nossa central, e quem sabe se um dia

nós vamos unir todas, o problema de o senhor, toda a remessa... São vários CGCs

ou só existe um CGC?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Um só.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Só um CGC.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Só um CGC.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Certo. Porque isso é a nossa grande

dificuldade, porque cada hospital tem um CGC.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Cada um tem o seu CGC.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Aí o senhor coloca sempre que,

primeiro, pagar em dia, que nós notamos que os laboratórios ressaltaram isso, e o

segundo, a fidelidade. Essa parte da fidelidade, uma vez feita a grande convenção,

digamos, de todos os laboratórios, e aquele laboratório foi na licitação o que ganhou

aquela licitação, a sua central fica fiel a ele. O senhor nos deu uma explicação aqui

que eu acho que seria muito válida para muita gente aqui, quando esse laboratório

não pode permanecer mais com o preço. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - É, nós temos que... É, eu não corro atrás da

malversação do dinheiro público. Eu corro atrás de criar mecanismos para que nós

possamos evitar, senão eu vou perder tempo e não vou fazer nada na minha vida,

na gestão. Então, o que ganha a licitação, que é a adesão, eu tenho o primeiro, o

segundo e tenho o terceiro. Quando o primeiro, vamos dizer assim, que ele ganhou

por 10, está me fornecendo por 10, o segundo por 10,1, se esse primeiro tiver que

pular fora — que senão eu vou criar uma facilidade muito grande para haver um

complô, tá entendendo, um mascaramento desse processo todo —, quando eu

chamo o segundo, tá no edital, quem paga esse 0,1 de diferença não sou eu, é

aquele que não está entregando. Senão ele não vender mais na Secretaria. Está

dentro do edital. Então, assim eu protejo; protejo o que nós acordamos e também

nós obrigamos, como isso já é um coisa sentida, vivida, experimentada por todos

que negociam com nós, nós não tamos tendo esse tipo de dificuldade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Excelente. Muito obrigado ao senhor.

Agora eu queria fazer uma última pergunta ao Sr. Maurício Cerginner, que é do

Barrier, não é? Sr. Maurício, eu queria saber que... A Barrier é uma distribuidora,

não é verdade?
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O SR. MAURÍCIO CERGINNER - É uma distribuidora.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - É uma distribuidora. Quando ela

vende para a Prefeitura, de quem ela adquire o produto?

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - De laboratórios credenciados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - É, como é... De laboratórios

credenciados pela sua distribuidora ou pela Vigilância Sanitária?

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Pelo Ministério da Saúde, Vigilância

Sanitária Estadual, Municipal, e que obedece a todos os requisitos legais para

estarem em funcionamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Como é que o senhor garante a

qualidade dos produtos que o senhor distribui?

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Bom, a qualidade, ela é uma obrigação

inerente ao fabricante. Ele tem, normalmente falando, como obrigação entregar o

produto com um laudo de análise, anexada a nota fiscal, que será entregue

diretamente à Prefeitura para posterior conferência e análises que porventura seja

necessário.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Eu gostaria que o senhor nos

explicasse, porque na planilha que nos foi dada aqui, que o senhor concedeu um

desconto de 90.9% no medicamento dexclorfeniramina sobre o preço da tabela na

concorrência, no qual a sua distribuidora foi a, a sua distribuidora foi a vencedora.

Como é que o senhor conseguiu esse índice de 90.9, não sendo fabricante, sem

distribuidor?

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Bom, infelizmente, esse item foi o único

entre os ... entre todos os itens onde houve uma desistência da nossa firma no

fornecimento desse material, comprovando, através de carta, diretamente à

Prefeitura. Houve uma má formulação de preço e erro mesmo de cálculo, tá? É... E

a empresa desistiu de fornecer em tempo hábil esse fornecimento. Mas não havia

saído ainda os empenhos, o processo estava em andamento, o que possibilitava

essa desistência.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Eu vi o assessor levantando a mão

ali. Ele podia dar um esclarecimento, porque isso aqui chocou-nos muito, né, 90.9.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Por gentileza, decline

o nome antes, respondendo em nome do Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

65



O SR. CARLOS MERCÊS - Dr. Carlos Mercês, Subsecretário Municipal de

Saúde da cidade do Rio de Janeiro. É, isso não é uma prática que a Secretaria

Municipal de Saúde adote como regra: a desistência de um concorrente por alegar

que errou no preço. Porque, senão, isso seria uma grande cascata. Ou seja, eu

coto a 0,01 e digo que errei no preço, e quero os 0,02. Pode parecer que um

centavo não é nada, mas a quantidade é expressiva, são 100% de aumento. A

questão em pauta ainda não está julgada, e de antemão já lhes digo que não vai

ser acatada. Por quê? O erro não é admissível numa concorrência pública, porque

ele teve, e todos tiveram, durante todo o transcurso da preparação das propostas,

tempo hábil e útil de as ver e de corrigir o erro se assim fosse o caso. Não há como

alegar, após a homologação da licitação, que o erro existiu. Então, portanto,

portanto, isto está sendo julgado e necessariamente não vai ser acatado. Ou seja, a

Barrier terá que fornecer por 0,01, se é isso o que ele declinou no seu preço de

proposta.

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Bom, nesse caso, vou fornecer, já que o

veredicto foi dado agora em plenário. É... foi... eu vou fornecer, com prejuízo para a

Barrier, infelizmente. Mas como a Barrier é uma empresa tradicional no Rio de

Janeiro, onde fornece para os hospitais públicos, estaduais, federais, municipais,

clínicas e hospitais particulares, ela honra com o compromisso assumido. Ela aqui,

na presença de todos, diz que, se essa é a posição final da Secretaria, ela vai arcar

com esse prejuízo, infelizmente. Eu, na minha mais absoluta honestidade, estou

aqui dizendo que houve um erro na formulação de preço. Ou seja, esse preço a ser

fornecido poderá, de alguma forma, no futuro, inviabilizar comparações de preço,

onde outros laboratórios, numa próxima concorrência, vão estar cotando bem acima

do preço oferecido nesta última concorrência, o que pode caracterizar, por alguma

má interpretação, algum tipo de acréscimo irreal de preço. Gostaria de deixar bem

claro isso. A Barrier ganhou vários itens, já está entregando normalmente. E nós

entregamos essa carta, e eu imaginava que estava no tempo hábil para que fosse

cancelado sem prejuízo. Porque o preço também, o preço muito baixo, ele é um

preço irreal, tá, ele não é... O comprador, ele, quando ele recebe uma oferta de um

preço abaixo do mercado, ele também, ele tem que tá, se dar conta de que por que

desse preço estar tão abaixo do mercado. E aqui está a minha resposta: foi um

erro, até diria, grosseiro, me desculpe, por ineficiência na formulação do preço. E a

gente cotou e pediu a retirada.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Nós queríamos pedir ao senhor se

seria possível o senhor nos mandar sua lista de preço dos medicamentos

fornecidos a outros hospitais ou a outros departamentos que os compre. Porque é

muito interessante que essa CPI tem como finalidade, é... tentar, é... romper esse

processo de... da subida contínua de medicamentos. Aí eu queria que V.Exa. nos

mandasse, se for, for possível. E aqui teríamos um outro: a Barrier também deu um

desconto de 86.4322 no produto dipirona, 500 miligramas. O senhor teria algo a

acrescentar? 

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - A Barrier, ela é uma distribuidora. O papel

fundamental dela é... é comprar mercadoria de qualidade, distribuir num tempo hábil

com preços justos. No momento em que eu ofertei a dipirona ao preço que aí

consta, isso significa que — e aceitei, não entrei com carta retirando a proposta —,

isso significa que o preço foi satisfatório para a empresa. Ou seja, esses descontos

que o senhor menciona, de 86%, 90%, são descontos em relação à tabela de

determinados fabricantes. A empresa Barrier, ela não formula preços de fábrica, de

lista. Ela trabalha com preços fornecidos pelo fabricante, coloca a margem que

acha necessário e oferta. Se ganhar, entrega; se não ganhar, fica pra próxima.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Nós lhe agradecemos, mas nós

ficamos assim um tanto quanto equivocados, porque nós vimos aqui dos nossos,

dos nossos industriais, eles concedem às distribuidoras entre 25% a 30%, não é

isso, mais ou menos? 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - De 18% até 25%. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - De 18% até 25%. Aí a sua

distribuidora recebe de 18 a 25 e fornece com 86 a 90. Então, nós ficamos, até

certo ponto, equivocados, sem saber qual é o milagre que a distribuidora faz, já que

recebe dentro duma margem, de certo modo despreza a margem da

comercialização, e sobreleva essa margem, e ganha a concorrência. Ficaria essa

pergunta pro senhor nos explicar. 

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - O senhor tá — com licença —, o senhor tá

dando como exemplo dois fabricantes que estão no local, que são fabricantes com

o qual eu não trabalho até o momento. Posso até vir a trabalhar no futuro. Quando

ele concede um desconto, imagine, de 86%, isso é uma questão de matemática,

né? Ele, de 100, se ele tira 86, sobra 14 pro, é, pro distribuidor. O distribuidor dele,

pega 25% e coloca em cima dos 14. Então vai ser 14 vezes 1.25, que vai dar, não
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sei de cabeça, 16 ou 17, significando um desconto menor. O senhor não pode

somar 86 mais 25, porque vai exceder os 100%. Não existe... Na minha empresa,

em que eu trabalho, não existe mágica nenhuma. Se eu cotei um produto a 100%,

eu tô comprando esse produto a 80, a 78 ou a 82. Então, e pra isso, esse produto

tem que ter a qualidade aceitável pelo Ministério da Saúde, conforme rege a

legislação em vigor. E eu tenho todo o cuidado em cumprir com isso, porque o que

me interessa é vender barato, vender muito, ter uma rentabilidade pequena, porém

constante. E isso significa, com rela... com a Secretaria Municipal de Saúde, um

contrato de um ano, onde eu posso planejar as minhas ações, correr atrás de

diminuição de custos e, com isso, satisfazer o objetivo principal da empresa, que é

ter uma remuneração decente para suas atividades.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.,

Deputado José Linhares. Desde logo concedo a palavra ao Deputado Salatiel

Carvalho. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Obrigado, Sr. Presidente. Sr.

Presidente, eu gostaria de ir direto às perguntas. A primeira pergunta que eu

gostaria de fazer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com os aplausos

desta Presidência.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Obrigado, Sr. Presidente. Aqui

esteve presente o Dr. Bandeira, da ABIFARMA, e colocou uma proposta, uma

proposta pra essa Comissão de que os laboratórios integrantes da ABIFARMA

poderiam fornecer uma cesta básica de medicamentos ao custo de 1 real. Como

aqui estão representantes de laboratórios nacionais, inclusive o Dr. Dante, que,

além de empresário do setor, é também líder classista no seu segmento, eu

gostaria de ouvir as considerações do Dr. Dante sobre essa questão da cesta

básica de medicamentos.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu, particularmente, não gostaria de

comentar a proposta da ABIFARMA porque não é a nossa proposta. Enfim, foi

elaborada por eles, com estudos deles, não sei quais foram os estudos que eles

reuniram pra chegar àquela proposta. Só me parece que o preço não é de 1 real.

Eu ontem recebi alguma coisa em termos de 3 reais e 80 centavos. Seria por volta

disso o preço. Mas, não, não li atentamente a toda proposta dele, também por isso
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não gostaria muito de discutir, Deputado Salatiel. O que eu digo sempre é o

seguinte: o setor nacional, ele está totalmente disposto a colaborar com

medicamentos de qualidade a preços extremamente acessíveis para que a

população de uma forma geral acesse ao medicamento, uma vez que — sem

discutir se ela é ou não é, se é excluída ou não chegou ao processo — a verdade é

que uma parte muito grande da nossa população não tem medicamento. A

ALANAC especificamente, que é a Associação dos Laboratórios Nacionais, está

trabalhando uma proposta que, nesse momento, eu só não lhe adianto ou adianto a

todos os senhores porque não temos ela finalizada. Mas a nossa proposta também

é ofertar medicamentos essenciais, considerando sempre pelos riscos, não é, de,

da doença, da severidade, da gravidade da doença, ofertar medicamentos a preços

extremamente baixos, sem conseguir ainda lhe dizer qual seria. E não seria... E

sem ofertas. A idéia nossa é a seguinte: que não haja um único ofertante, porque,

senão, você pode ser até acusado, de alguma forma, de estar manipulando esse

mercado. É que haja mais de um ofertante nacional ou multi, se quiser participar,

porque nós não fazemos restrição. O importante é que o medicamento seja barato e

chegue na população.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - E a expectativa de V.Sa. em

relação a essa proposta da ALANAC estaria ainda dentro do escopo de atuação

dessa Comissão nos próximos sessenta dias?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Sem dúvida nenhuma, estaria, sim. E nós

enviaremos. Assim que tivermos finalizado, os senhores serão um dos primeiros

que receberão.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Obrigado, Dr. Dante. Sr.

Presidente, o representante acho que da Teuto, quando aqui cheguei... Eu estava

presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor, mas peguei uma parte do

depoimento. Lamentavelmente, não pude ouvir os demais depoimentos, mas, pelo

menos, a parte do depoimento do representante da Teuto, aonde frisa aqui uma

denúncia que eu acho da maior gravidade, sobre um processo de intimidação

praticado pelos laboratórios multinacionais contra os laboratórios nacionais.

Inclusive ele colocou um caso concreto aqui, que foi a criação de uma associação

de combate à falsificação, formada por pessoas ligadas aos laboratórios

multinacionais. Eu acho que isso é da maior gravidade, e essa Comissão tem a

responsabilidade de colocar isso de forma transparente. Então, eu gostaria que ele
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reafirmasse o que disse. E, se pudesse, inclusive encaminhar à Comissão dados

dessa associação e se realmente, se realmente ela é uma pseudo-representante

dos consumidores e não teria, portanto, legitimidade para questionar ou para

investigar processo de falsificação.

O SR. VALTECI DE MELLO - Eu gostaria, por gentileza, Deputado, que o

meu Superintendente explicasse, que ele está bem a par disso aí que falou.

O SR. JAÍLTON BATISTA - Nós temos aqui a documentação — vou passar

à Comissão — que essa Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ela foi

criada há uns três anos atrás, quando surgiu aquela onda de denúncia de

medicamentos fraudados e falsificados. As indústrias multinacionais criaram essa

Associação, e, logo depois, ela foi desativada. Com a retomada da discussão do

genérico no Brasil, ela foi novamente reativada, só que com intuito de fazer a

intimidação nas farmácias pela venda dos medicamentos similares ou dito

genéricos naquele momento. E essa Associação é formada pelos procuradores das

indústrias farmacêuticas de marca, que formam aquele grupo dos 21 laboratórios,

que gerou aquela ata que é alvo da CPI. Então, está, a documentação...

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - V.Sa. sabe informar se essa

Associação está em funcionamento?

O SR. JAÍLTON BATISTA - Não sei. Depois que a ABIFARMA reformulou

sua estratégia de combate ao genérico, nós não temos recebido mais nenhum tipo

de informação ou de denúncia. Isso funcionou até o final do ano passado, até o

final...

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Houve alguma ação na

Justiça...

O SR. JAÍLTON BATISTA - Houve.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - ...contra os laboratórios

nacionais?

O SR. JAÍLTON BATISTA - Tem vários inquéritos instaurados nas

delegacias de Polícia de Minas Gerais, de São Paulo. E aqui inclusive eu trouxe

cópia de alguns desses inquéritos, que eu vou passar à Comissão.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - E os laboratórios nacionais

encaminharam as suas respectivas defesas?

O SR. JAÍLTON BATISTA - Nas delegacias de Polícia e nas denúncias que

foram feitas ao Ministério Público, nós fizemos a defesa.
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Eu agradeço a V.Exa.

encaminhar esse material à Comissão, Sr. Presidente. Sr. Presidente, uma terceira

pergunta pra os representantes dos laboratórios: uma das, um dos itens que nós

temos questionado muito aqui ao longo da Comissão, ao longo do funcionamento

da Comissão, até porque nós estamos buscando realmente... O grande objetivo

dessa Comissão é a redução de preço dos medicamentos, mas não só isso,

associado também à qualidade do medicamento, já que a área de medicamentos

não é meramente um mercado, e sim é uma área de saúde pública, e temos de nos

preocupar com a qualidade também. Mas foram levantados aqui questionamentos,

principalmente junto aos laboratórios multinacionais, dando conta de que o índice

de custo, aliás, na formalização do custo do medicamento, o item propaganda

chegava a 40%. Então eu gostaria de saber dos representantes dos laboratórios

nacionais se na indústria nacional ocorre índices dessa natureza ou quais são os

índices. Vocês têm esse número? Seria importante pra a compreensão por parte

dessa Comissão.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, 40% nunca, nunca, nunca. Ele varia

de produto a produto dentro da empresa, porque depende de quando ele foi

lançado. Se é um produto mais antigo, então a propaganda tem uma participação

menor; se o número, se o produto é recém-lançado, ele tem uma participação muito

maior, porque você precisa consolidá-lo junto aos médicos. Eu não saberia lhe dizer

exatamente, Deputado, um número médio do setor nacional. Eu lhe diria, sem ter,

assim, absoluta certeza, que ele não deve ultrapassar 10%. Não deve ultrapassar

10%, na média. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - A Teuto queria se pronunciar,

porque, talvez, tenha informação divergente...

O SR. VALTECI DE MELLO - O Teuto comprou uma marca, agora,

(ininteligível)... Agora que a gente está começando com a propaganda médica. O

custo, hoje, pra nós, é muito, porque é igual ele estava explicando, porque eu estou

colocando no mercado. Certo? Então, aí, o custo passa a ser alto, tá, porque a, a

venda também é pequena, porque está começando agora. Aí, eu tenho que investir

muito na propaganda, pra depois, daqui dois, três, quatro cinco anos, que eu vou

começar a ter o retorno. 
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Mas isso significa, também,

que a... o remédio, ao ser relançado, segundo V.Sa., V.Sa. está colocando que o

investimento é maior em propaganda...

O SR. VALTECI DE MELLO - É, aí o preço é real.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Então, o preço dos remédios,

no momento do lançamento, é maior, e há uma curva decrescente depois?

O SR. VALTECI DE MELLO - Com certeza. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sr. Presidente, uma outra

indagação. Essa, gostaria de fazer tanto pra, pra... é... Aqui estão representantes:

Biolab, Dr. Dante; Sanus; Dr. Marcelo, da Neo Química; Dr. Valteci, da Teuto. E

essa pergunta valeria pra os três, também. Há... Existem denúncias de que foi,

principalmente na segunda metade do ano passado, os três laboratórios investiram

pesadamente numa propaganda, colocando o similar como se fosse genérico.

Então, eu gostaria de saber de vocês a confirmação, se realmente houve esse tipo

de propaganda, quer dizer, se... tentando passar, porque há uma grande diferença,

nós sabemos hoje, já, entre o similar e o genérico. E, aí, há uma grande

preocupação, inclusive, com a questão de saúde da população. Então, eu entendo

que se fazer propaganda de um produto como se fosse outro realmente é uma

fraude. Eu acho da maior gravidade se tentar passar pra população que um

determinado medicamento, que, na verdade, é similar — e similar é uma coisa,

genérico é outra — e, aproveitando o clima de implantação da lei do genérico, se

tentar vender pra população similar como se fosse genérico. Então, eu gostaria do

pronunciamento dos três laboratórios. 

O SR. VALTECI DE MELLO - O Jamil Haddad, Deputado Jamil Haddad, veio

aqui, à CPI e falou pra... explicou pra vocês que existe o genérico, certo? É... O

Decreto nº 793, tá, forçou... Onde tentou entrar o genérico no Brasil, tá, que não é...

Há anos atrás que vem tentando e não se consegue, tá? E, com o Decreto nº 793,

ia começar, tá, mas, com a pressão da ABIFARMA, que, que descartou o Decreto

nº 793, que, aí mudou o... Nós fomos obrigados a pedir registro com nome

genérico, com princípio ativo. A maioria dos nossos, nossos produtos, Neudo(?),

Neo Química, União Química, EMS, tá, tem muitos produtos, principalmente o

(ininteligível), do Laboratório Teuto, tem muitos produtos com, com, com nome

genérico no.... é... é... eu não tenho... é... marca no produto.
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Eu lhe daria só um exemplo

aqui, pra tornar até mais claro o nosso, o nosso diálogo... É... Por exemplo aqui, do

laboratório... O Vasopril é...

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, o Vasopril já... aí, já é... aí já é... aí é

marca. 

(Não identificado) - É meu.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - É do laboratório da... do Dr.

Dante. Bom, aqui está uma comparação entre o Capoten, que a marca é do, da

Bristol Squibb, e o Vasopril, evidentemente, que é um similar, né?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Similar com marca. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Similar com marca. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Isso.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Tá. Então, é... Só pra

exemplificar, essa acusação da ABIFARMA não seria em cima disso? Quer dizer,

você faz a propaganda do Vasopril, tentando passar o Vasopril como se fosse

genérico?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não. O meu produto não é genérico, ele

nunca foi colocado como genérico. Ele... O problema, especificamente, estava em

cima desse... dessa colocação que o senhor fez, que é uma discussão que existe.

Havia um Decreto chamado 793, onde se você não tinha produtos com marca,

como é o meu caso, Vasopril, você podia optar por ter o produto com o nome da

droga. Então, não seria Vasopril, seria maleato de enalapril. Então, esse seria, pelo

793, considerado um medicamento genérico. Posteriormente, veio a nova

legislação, solta pelo...

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sim, mas, nessa altura, aí,

seria considerado genérico sem os testes de bioequivalência? 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Sem os testes de bioequivalência, porque

não existia a, a legislação, hoje, vigente de genérico.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Atual. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Então, ele era, naquela ocasião,

considerado como produto genérico, sim. Posteriormente, houve uma nova

legislação, que modificou e obriga à bioequivalência. Então, hoje, pra ser genérico,

você tem que fazer os testes. Então, essa é a briga que está havendo, tá? 
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Eu gostaria só que vocês até

informassem...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - É, de alguns produtos. Bem levantado,

porque há uma série de outros produtos que você não necessita fazer a

bioequivalência. Isso, internacionalmente falando, o.k., basta que você faça aquilo

que o pessoal chama de equivalência farmacêutica. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Que a colocação do Dr. Vecina

foi muito clara, aqui. Pelo menos no seu último depoimento, ele foi muito claro ao

informar que, antes dessas autorizações — que me parece que em janeiro saíram

as seis primeiras, agora já saíram mais algumas —, que não havia genérico e que,

portanto, a, a atuação de vocês era uma atuação... era uma fraude importante. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, a, a... Deixe sempre de lado a Biolab.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, o tempo de

V.Exa. está esgotado. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - A Biolab nunca esteve envolvido nisso.

Biolab nunca teve qualquer envolvimento nesse tipo de problema. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sim, mas a, a...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Mas a briga era entre os produtos que

usavam a marca genérica, ou seja, não tinham marca comercial, que, pela 793, era

permitido, e eram denominados de genérico, e a nova legislação que obriga que

haja bioequivalência, e, portanto, eles deixaram de ser genéricos. 

(Intervenção inaudível.) 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Pois não, pois não. Sr.

Presidente, só pra finalizar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para concluir, tem

V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Isso, só pra finalizar. Eu tenho

aqui em mãos, até que foi me passado pelo Deputado Neuton Lima e que ajuda no

meu questionamento, que é sobre esse assunto da propaganda de se vender gato

por lebre, ou se passar pra sociedade realmente... E há, inclusive, um argumento

muito forte, que é o argumento do preço. Eu observo aqui que, realmente, as

diferenças são gritantes, não é? Mas nós não podemos passar uma informação

falsa pra sociedade. E há, inclusive, uma autuação da Vigilância Sanitária de São

Paulo sobre essa questão. O item 1 diz: "A proibição da propaganda, medicamentos
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genéricos da rede Farmaforte, com o apoio do Laboratório Teuto, e das

propagandas Genérico Luper, do Laboratório Luper, Genéricos Neo Química, do

Laboratório Neo Química". Então, aqui está a intervenção do Governo, da Vigilância

Sanitária de São Paulo, do Ministério Público, sobre o mesmo assunto, e a

Vigilância Sanitária ratificando que tanto o Governo de São Paulo, como o

Ministério Público têm absoluta razão e que já estaria, inclusive, também agindo

sobre Teuto, Neo Química, Luper e Knoll. 

O SR. VALTECI DE MELLO - Deixa eu passar pro, pro Sr. Jaílton, porque

ele que acompanhou todo esse processo. Por favor. 

O SR. JAÍLTON BATISTA - De fato, essa campanha difundindo o genérico

foi feita em São Paulo, no mês de agosto e setembro. E é curioso notar que a

regulamentação do genérico, que determina como você coloca os nomes na

rotulagem, nas embalagens do produto, ela saiu no dia 23 de novembro de 99, que

é o Decreto nº 3.181, que dá um prazo de quatro meses para que as empresas se

"adeqüem" a essa nova legislação. É... e nessa legislação... Quer dizer, até aí, as

empresas que vinham difundindo suas marcas como sendo de seus produtos, como

sendo genéricos, elas estavam cobertas pelo Decreto nº 793. Aliás, a Vigilância

Sanitária, ainda no mês de, de agosto e setembro, nos interpelou quando da... do...

da solicitação de pedido de registro na Vigilância Sanitária, eles estavam em

desacordo com o Decreto nº 793. Portanto, até setembro, o Decreto nº 793 estava

vigendo. E, a partir de setembro, foi dado um prazo de quatro meses pra que as

empresas se adequassem. Então, é... é... só em janeiro, de fato, eu não poderia

dizer que eu tinha genérico. Isso é uma... é uma colocação legítima. Quando houve

a pressão, em São Paulo, da ABIFARMA, pra que a gente não dissesse que tinha

genérico, porque também a ABIFARMA difundiu propaganda enganosa no Brasil,

cartilha, dizendo que nenhum medicamento que não tivesse... é... que tivesse só o

seu nome do princípio ativo na embalagem estava em desacordo com a legislação.

Ora, o que... O medicamento foi liberado, foi registrado pelo Ministério da Saúde, de

acordo com o 793. Ocorre que as... a, a indústria, a indústria que faz parte da

ABIFARMA não estava cumprindo o Decreto nº 793 desde 1993. Então, em

setembro, nós estávamos, ainda, cobertos pela lei, porque a regulamentação só

saiu no dia 23.09.99. Ainda assim, dando um prazo de mais quatro meses para que

as empresas se adequassem. Nós retiramos a propaganda naquele momento, por

causa da pressão. Porque também havia muita confusão na própria Vigilância
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Sanitária, que deixou o intervalo de uma legislação e outra que não tinha uma

regulamentação específica nesse período. Foi quando, em setembro, foi feita a

regulamentação. Portanto, a gente estava exatamente coberto pela lei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só um minuto. É...

Obrigado.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - A outra empresa que foi

instalada, Sr. Presidente. 

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Eu gostaria só de

informar... é... Essa questão de genérico que o Ministro Jamil Haddad veio aqui e

falou, ele está coberto de razão. E o Dr. Vecina também está coberto de razão ao

falar que não tinha nenhum genérico no Brasil antes desses seis. Genérico e

intercambiável. Ele só esqueceu de falar isso, certo? Porque, a partir desse

momento, com os testes de bioequivalência, aí ele poderia ser um genérico

intercambiável. Antigamente, tinha-se o genérico que não era intercambiável,

porque não tinha o teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Mas era o

genérico, pelo Decreto nº 793. 

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Obrigado, Sr. Presidente, estou

satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o nobre Deputado Carlos Mosconi. (Pausa.) Ausente. O Deputado

Luiz Bittencourt. (Pausa.) Ausente. O Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, serei breve. Mas,

antes de fazer as indagações que pretendo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...eu gostaria de cumprimentar o

Dr. Gazolla pela, pela exposição tão objetiva e muito positiva pra nós aqui, na CPI.

Com a exposição feita hoje, Sr. Presidente, pelo Dr. Gazolla e pelos demais

expositores, parece, a gente tem a sensação de que nem tudo está perdido, que

alguma coisa não só é possível fazer, como já está sendo feita. E o Dr. Gazolla eu

já conheço bem desde os meus tempos de Presidente do INAMPS, quando ele já

era uma espécie de referência, em termos de Secretários Municipais de Saúde no

Brasil. E eu gostaria de fazer a primeira indagação a ele, o seguinte: por que que

essa sua política de medicamentos não é adotada pelo CONASENS? Essa é a
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primeira questão que eu faço, que eu indago de V.Exa., e gostaria de ouvir a sua

resposta, para depois dar seqüência aos demais. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Nós temos tentado divulgar e temos também

procurado espaço nos encontros que o CONASENS faz. Mas tem uma questão, pra

mim nisso que é muito importante: quais são os prefeitos, quais são os Secretários

de Saúde nesse País que, realmente, têm decisão política de botar o medicamento

na boca do cidadão? Esse, pra mim, que é o grande problema. Nós sabíamos que o

SUS está com o tripé quebrado, o tripé de financiamento está quebrado. Os

Municípios botando o que têm ou não têm. Eu gasto lá, em despesas correntes, 14,

15%, participo do orçamento da prefeitura. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Do orçamento?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Isso. O Governo Federal coloca a sua parte.

E temos os Estados que quebram o tripé. Por isso que a PEC é importante. Se não

houver essa vinculação, nós não temos perenidade de recursos pra saúde. E, aí,

não há SUS que avance. Está entendendo? Então, essa é uma questão muito

importante, porque a hora que nós tivermos o Estado como um financiador e não

um competidor com os Municípios, pelo recurso federal, nós vamos ter mais

condições de poder... é... as prefeituras terem condições de poder dispensar

medicamento pra população. Então, eu acho que fica aí, essa é a minha impressão,

pode estar equivocado, está entendendo, é falta de decisão política de fazer. Sabe,

quando eu entrei na Secretaria, eu tinha 120 milhões de reais, que era o orçamento,

há nove anos atrás, e hoje eu tenho mais de 700 milhões de reais. Ora, nós fomos

entrando no orçamento. Fomos entrando no orçamento, porque eu fui mostrando

pro prefeito que era importante, que ele podia gastar nessa área social, que ele não

estava jogando fora, fora. Os prefeitos têm que atender muitas áreas, não só

sociais, mas de infra-estrutura de uma cidade. Essa é uma questão grave. Então,

nós temos que demonstrar pra ele que esse dinheiro está sendo muito bem gasto,

está entendendo? Então, eu acho que essa a questão, pra mim, é a decisão política

que ainda não foi tomada. Por isso é que eu acho que isso tem que ser capitaneado

a nível mais alto. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - E é por isso que nós precisamos

aprovar essa PEC. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Perfeitamente. 
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O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - A nossa PEC que está lá no

Senado...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...guardada lá, não sei em que

gaveta.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Isso! Eu posso dar um depoimento? Eu não

vejo nada melhor do que o SUS. Talvez seja um dos... 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Perfeitamente. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - ...dos sistemas mais importantes.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Estou perfeitamente de acordo. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Inclusive, pela grande permeabilidade de

controle social que existe nele.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Perfeitamente.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Mas o SUS está parando por falta de

perenização. Porque, se o País cresce, cresce o recurso. Ele não tem recurso

vinculado, como tem o FUNDEF na, na, na educação. Então, você pode planejar a

mais longo prazo. E a outra questão do SUS que nós estamos enfrentando na

cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos montando, junto com a Microsoft,

entendeu, tem financiamento do Governo Federal nisso, do Ministério da Saúde. O

Ministro Serra compreendeu isso, que é um sistema de gerenciamento de recursos:

centrais de marcação de consulta, centrais de marcação de exame, centrais de

internação, sistema de informação embutido dentro disso, para tornar visível esse

grande seguro que a população brasileira tem na mão, e ela não conhece. Esse...

esse sistema de gerenciamento é fundamental para que o SUS se torne

transparente ao cidadão, que ele não tenha que levantar mais às 5h da manhã pra

marcar uma consulta, o sistema marca pra ele; que ele não tenha que ir pra fila pra

fazer uma internação, o sistema interna por ele; que ele possa fazer um exame

complementar nos laboratórios-pólo, que o sistema mostre isso pra ele. A hora que

nós conseguirmos mostrar isso pra população brasileira, elas podem... elas vão

aceitar até pagar mais imposto pra ter um sistema, ainda, de melhor qualidade.

Senão, o SUS está parado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Muito bem, Dr. Gazolla. O seu

entusiasmo até nos contagia a todos. E mostra que o SUS, realmente, é um, é um,

é uma realidade...
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O SR. RONALDO GAZOLLA - Viável. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...totalmente viável. Mas a

segunda indagação é a seguinte. E, aí, também já ... já vai, um pouco, lá para os

demais expositores dos laboratórios. V.Sa. afirmou, aqui, que faz as compras de

medicamentos até mais avançado que os genéricos, vai direto no nome do sal, lá.

Então... E nós observamos na, na nossa realidade aqui, no País, a dificuldade para

se implantar a política de... a lei dos genéricos. Então, muito bem, a Secretaria do

Rio de Janeiro já está em... já está muito mais além do que isso. E a lei não proíbe

nada. Não é verdade? 

O SR. RONALDO GAZOLLA - É. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - O senhor pode perfeitamente

fazer a compra, a sua compra de Secretaria, através do nome do sal. Não é

verdade?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Sempre o sal. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois bem. E os laboratórios

podem vender isto? Quer dizer, com facilidade? Porque não existe o registro, então,

do nome do sal na Vigilância Sanitária e no Ministério da Saúde. 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Existe. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Existe?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Existe. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Bom. Então, qual é a dificuldade

dos laboratórios, que os laboratórios alegam, então, hoje, pra não vender o

genérico? Por que não podem ou por que não têm licença no Ministério da Saúde?

Se já tem o sal no Ministério da Saúde, se já tem o nome, o nome científico do

produto no Ministério da Saúde, qual é a razão então? Por que é que os

laboratórios alegam que não podem fazer a venda porque têm que fazer

bioequivalência, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro? E podem vender

pra Secretaria do Estado do Rio de Janeiro com o nome genérico então? Qual é...

Onde é que está esse mistério... 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Essa, essa explicação...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...que eu não consigo entender?

O SR. RONALDO GAZOLLA - ...se V.Exa. permitir eu transfiro para os

produtores dos medicamentos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - É isso que eu já...
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O SR. RONALDO GAZOLLA - Porque eu não conheço esse mercado por

dentro. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois é...

O SR. RONALDO GAZOLLA - Eu não posso tecer considerações sobre ele. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu gostaria de saber qual é esse

(ininteligível). Porque se fosse... 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Acho que essa resposta eu também estou

atrás dela. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois é. Eu estou... Eu não consigo

compreender... Porque se.... Então, nós vamos ver: se com essa facilidade e com

este preço que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro consegue comprar um

medicamento com o nome científico, por que que é que os laboratórios não

conseguem colocar isso no mercado com essa mesma facilidade? Eu não vou nem

dizer com o mesmo preço, porque eu não sou tão otimista assim...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Isso.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...mas com essa mesma facilidade

que coloca na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro? 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu vou lhe responder, Deputado Mosconi.

Veja, não é só a Secretaria do Rio de Janeiro, outras secretarias de outros Estados

também compram pelo nome, pelo sal. Eles licitam, por exemplo, o maleato de

enalapril. Eu ofereço, por carta, maleato de enalapril. Se eu ganhar, eu forneço com

a minha marca, Vasopril. E isso é aceito. É assim no Rio de Janeiro. Ele licita

maleato enalapril, e eu forneço, eu entro na licitação como maleato de enalapril,

ganho e, se eu ganhar, forneço pra ele o meu produto similar, veja bem...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Tá, mas...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - ...com marca.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas poderia fornecer com o nome

de maleato de enalapril. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - É... Não, a partir do instante que o

genérico... a lei de genérico passou a viger, porque a lei de genérico me obriga, ao

fazer isso, que o genérico tenha a bioequivalência. E a bioequivalência é o que

caracteriza o genérico, ela é lenta, ela...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas (ininteligível) produto? 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - O mesmo produto.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

80



O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas o mesmo produto pode ser

vendido para a Secretaria de Saúde do Rio e para outras, como V.Sa. afirma, com

este mesmo nome e pode ser...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Sempre licitado como maleato enalapril.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Porém, não pode ser...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Mas eu entrego o Vasopril. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Porém não pode ser entregue

para o mercado geral?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois é!

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Para o mercado não.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas eu não posso compreender. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Nem pra ele... Veja... não, não,

Deputado...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu queria saber que lei é essa...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Deputado, nem pro mercado...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...que permite que seja feito dessa

maneira.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Deputado...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu não posso entender. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Deputado, Deputado, nem pro, nem pro

Dr. Gazolla...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu não vou compreender isso. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Nem pro Dr. Gazolla eu não posso

fornecer como maleato de enalapril.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas o senhor pode ganhar a

concorrência com esse nome. 

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Posso ganhar e entrego o Vasopril. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Entrega...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Agora, pra colocar no mercado maleato de

enalapril, que é o genérico, eu tenho que fazer bioequivalência, senão eu não

consigo. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois é!
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O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu estou fora. Aí entra naquela discussão

que foi aqui anterior, e nós não queremos entrar neste tipo de sermos acusados de

estarmos fraudando.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Meu caro Presidente, então nós

estamos vendo o seguinte: que a lei... São minúcias da lei que trabalham contra a

população brasileira, porque isso está sendo na prática... Com inteligência, pelo

Secretário do Rio, que passou por cima disso, dessa bobagem.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Exatamente. Exatamente.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Dessa bobagem, que fica aí

fazendo... colocando impedimentos e barreiras intransponíveis para a gente... que a

lei não possa ser praticada, quer dizer, que a população não pode ser atendida

como deve. Então, esse é um aspecto que me parece fundamental, e acho que, no

meu ponto de vista, justificou plenamente a vinda dos senhores aqui. É mostrar que

essa lei pode ser praticada com uma facilidade muito maior do que nós estamos

colocando. Nós estamos colocando barreiras uma atrás da outra, pra impedir. Essa

que é que a questão, Sr. Presidente. E aí eu preciso, quer dizer, é preciso que os

laboratórios, que os laboratórios nacionais e até os multinacionais nos ajudem

nisso, porque essa é uma dificuldade que, no meu modo de ver, pode ser

facilmente vencida, basta fazer o que faz o Secretário de Saúde no Rio de Janeiro.

Eu queria também, Sr. Presidente, saber mais, uma última indagação. Pois não.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Eu só gostaria de

falar que, se fosse o contrário, aí que iria complicar para a população e para a

prefeitura também, porque, se coloca Vasopril, no caso do produto dele, se eles

licita o Vasopril só, a única indústria que tem é a dele. Então, ele vai vender pelo

preço cheio, ele não vai dar nenhum desconto.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Está certo, mas é lógico, é

evidente.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Então, quando licita

pelo maleato de enalapril...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pelo nome científico.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - ...todos podem...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Todos podem concorrer

plenamente.
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O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Pode ser o produto

dele, o meu, o dele. É isso que traz...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas, na hora de colocar isso como

genérico, não pode.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Não pode ser

colocado como... Não pode ser colocado como genérico (ininteligível).

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - É essa coisa, esse mistério é que

nós precisamos desvendar, e me parece que não é tão fácil desvendar assim não,

viu? Bom, eu gostaria de saber também o seguinte: se os laboratórios nacionais é

que têm essa relação com a Secretária de Saúde do Rio de Janeiro, naturalmente

estão tendo lucro com isso, estão tendo lucro com isso, não é verdade? Por que

que eles não conseguem, quer dizer, não é... Não seria uma política adequada para

os laboratórios nacionais praticar esses preços no mercado em geral? É... com a....

Quer dizer com grande facilidade, uma vez que os laboratórios multinacionais têm o

preço lá em cima, por que que isso não é feito com mais, com maior agressividade,

talvez, no sentido de buscar e conquistar com maior facilidade, com maior

amplitude o mercado nacional? Eu gostaria de ouvir dos senhores essa...

O SR. VALTECI DE MELLO - Como já explicamos, tem toda uma cadeia

para vender ao consumidor, certo, que tem a distribuidora, a farmácia, tá, no caso

dos laboratórios nacionais, é o que viemos fazendo ao longo desse anos é tentando

entregar o medicamento com um preço muito mais acessível do que... que o

mercado tinha. Então, esse trabalho que nós estávamos fazendo, eu acho que... Eu

quero parabenizar o trabalho do Secretário, mas eu queria também que vocês

parabenizassem as indústrias nacionais por esse trabalho que nós estamos

fazendo, que é um trabalho também que nós conseguimos baixar o preço do

medicamento no Brasil.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - A resposta é a

mesma, realmente, porque todo o trabalho, todo o trabalho do Secretário, se não

houvesse o apoio da indústria nacional para poder ofertar um preço baixo... A

multinacional não faz isso, ela vende pelo preço cheio. Então, nós estamos,

realmente, colaborando com isso e oferecendo à Prefeitura o preço mais baixo. O

senhor perguntou também de como que isso não chega à população, ao comércio,

né? Aí vem toda essa cadeia de frete, de logística, embalagem, distribuição, tudo
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que custa muito caro e que isso encarece um pouco para o consumidor. Mas

mesmo assim com preço bem abaixo do que se praticava no mercado.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - A última indagação é a seguinte: a

classe média, tradicionalmente, no Brasil, via a indústria nacional com uma certa

reserva, não é? Me parece que isso está mudando um pouco, eu queria saber o

que a indústria nacional está fazendo junto à classe médica para que essa

mudança ocorra efetivamente, quer dizer, pra entender a classe média que o

produto nacional pode ser tão bom, pode ser igual, pode ser melhor do que o

produto da multinacional e num preço muito mais acessível à população brasileira?

Como é que a indústria nacional está trabalhando junto à classe média visando a

esse objetivo?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu posso falar por mim, não posso, não

sei se dá para generalizar, Deputado. A Biolab, ela tem uma política de levar ao

médico as informações corretas primeiro sobre o produto. Ela não aumenta, ela não

chega e faz com que o produto dela se torne panacéia ou qualquer coisa do gênero.

Essa é uma primeira questão. A segunda questão é também via esse tipo de

licitação que o Dr. Gazolla colocou. É mais fácil pra nós baixarmos os preços,

entrarmos numa Prefeitura do Rio Janeiro ou de qualquer outra cidade,

fornecermos o produto. O produto vai ser usado pelos médicos, ele vai ser

prescrito, no começo com certeza com insegurança por parte do médico, que não

conhece a indústria nacional, posteriormente ele vai medir os resultados. Os

resultados sendo bons, isso vai firmando o conceito no mercado. Então, a indústria

nacional, ela usa estratégias desse tipo. Por quê? Porque o preço é muito baixo, e

não dá pra gente repetir isso generalizadamente, porque isso são ações pontuais

que a gente faz. Se nós formos fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro e no Brasil

inteiro, o senhor não tenha a menor dúvida que a indústria quebrava. Ela não

agüenta, ela faz isso pontualmente. E isso é um trabalho de anos. Na verdade, a

Biolab, pra chegar aonde ela chegou, ela está trabalhando já há dez anos

passados. Então, depois de dez anos dentro de um política séria, coerente,

mexendo com preços e aparecendo, principalmente, os resultados bons no

paciente, o médico não tem mais dúvidas a respeito que também o nacional sabe

produzir com qualidade. Mas isso é uma política de longo, é dez anos de trabalho,

são dez anos de trabalho, Dr. Mosconi.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Obrigado, Sr. Presidente. Sr.

Presidente, eu tenho algumas questões aqui para serem... até para esclarecimento.

O Sr. Secretário do Município do Rio de Janeiro... Eu até solicitei, antes de ter a

oportunidade de questionar, algumas informações, inclusive fui até a sua equipe,

sua assessoria, para ver se ele tinha esse percentual. O senhor apresentou pra nós

aqui uma planilha, um gráfico, colocando aqui o gasto anual de 97, 98, 99 e uma

projeção para 2000. Esse gasto anual entre 97 e 99, ele teve um aumento de mais

de 39%, no gasto anual total, acho que da Secretária deve ser, com aquisição de

materiais de consumo. Aí está aqui. Gasto anual total com medicamentos: em 97, a

Secretaria desembolsou 16 milhões, 769 e 400. Em 99, foi mais de 55%. E existe

uma nota de rodapé aqui dizendo o seguinte: que este ano vai gastar mais de 42

milhões, o que equivale a mais de 60% referente ao ano, ao exercício de 99. É

lógico que são percentuais expressivos. E a minha pergunta é a seguinte: qual o

percentual de aumento de atendimento por parte da Secretária? Ele também foi

equivalente a esses percentuais ou foi menor e subiu tanto em virtude dos preços

de medicamentos? É a minha pergunta.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Primeiro, esse que está no rodapé... O que

está aí no rodapé é porque nós absorvemos... nós estamos municipalizando, desde

95, unidades federais na cidade do Rio de Janeiro. E nesse ano, agora em janeiro,

nós municipalizamos mais seis grandes hospitais, muito grandes mesmo e hospitais

de complexidade maior. Então, quando entra o que vai ser gasto de medicamentos

com esses hospitais é que vai essa cifra de 42 milhões de reais/anos com

medicamento. E o que tem-nos facilitado aumentar a oferta de serviços de

medicação àquelas patologias que são de uso regular, diabete, hipertensão e

outras, nós dispensamos esse medicamento, é exatamente a gestão, aliás, a

gerência dos recursos que a Prefeitura investe e também dos recursos federais que

vieram embutidos, orçamentários, nessas unidades que nós recebemos. Então, o

que acontece? Nos recursos federais que vieram embutidos destas unidades, a

gestão era um pouco relaxada, ela não tinha preocupação, não houve

profissionalização de gestão, não tinham parâmetros, não tinham sistema de

informação. Então, nós conseguimos fazer estes recursos darem filhotes. E os

filhotes destes recursos nós estamos exatamente carreando para estas áreas. Vem
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também agora o Piso de Atenção Básica, dizendo que foi uma grande medida que o

Governo Federal tomou, em que vêm recursos casados específicos para o

atendimento na área básica, que é o PAB. Isso também a gestão desses recursos

com eficiência começou a sobrar recursos que nós estamos investindo em... aos

programas que nós temos que dispensar medicamentos. Porque, presta atenção, a

média da população do Brasil de hipertensos é 10%. Então, têm 5 milhões e 600 no

Rio de Janeiro, eu estou no programa — porque têm os que eu dispenso e não

dispenso —, eu já tenho catalogado no programa 200 mil, mas eu não comecei com

isso, eu comecei com 40, com 50, fui aumentando, nesses anos todos que estamos

trabalhando, até chegar esse número. Ora, nós não vamos ter... Não sei se... 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Secretário, eu até gostaria de

solicitar porque nós tempo.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Ah, sim, desculpe.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - E o tempo é precioso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quatro minutos V.Exa.

já gastou.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu até peço aí clemência.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Serei, serei mais sintético.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - E eu tenho mais questionamentos. A

colocação que fiz é em virtude dos percentuais, né, e a nossa questão aqui da CPI,

ela é questão de preço. Então, quando coloquei...

O SR. RONALDO GAZOLLA - O discurso é pessoal, a baixa de preço nos

facilita a botar mais pessoas recebendo o medicamento.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas o senhor não tem esse percentual?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Não, eu tenho lá, mas não tenho aqui na

cabeça.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Se o senhor pudesse enviar pra nós

seria interessante.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Com certeza, com o maior prazer.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Muito obrigado, Sr. Secretário. Agora,

concernente aos laboratórios, eu tenho aqui alguns questionamentos. O produto

dos senhores, eles têm a mesma qualidade, eles possuem o mesmo tipo de

embalagem, o mesmo tipo de comercialização, de divulgação que os produtos dos
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laboratórios multinacionais possuem? Gostaria que fossem objetivos. Os três, os

três.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Bom, eu posso falar

pelo, pelo meu e até posso falar pelos outros dois porque eu conheço bem,

entendeu? São produtos que têm... Não se pode dizer nem melhor nem pior, são...

têm a mesma qualidade dos produtos de multinacionais. 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Muito bem.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Com certeza.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Bom, em sendo, em sendo igual, o que

leva então os laboratórios nacionais conseguir, como o senhor mesmo disse há

pouco, respondendo à pergunta de um colega, fazer com que o produto dos

senhores chegam ao mercado, ao consumidor 100, 200% menos do que o

laboratório multinacional? Uma vez que nós temos, a Comissão tem uma planilha

de custos apresentada aqui, inclusive uma amostra feita pelo próprio, pela própria

Far-Manguinhos, que ela colocou embutido toda a carga tributária, e ela coloca

claramente os percentuais. Quanto é o percentual no custo do produto dos

senhores na embalagem? Os senhores sabem?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - O percentual de

custo da embalagem?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Depende de cada

produto, depende do preço do sal de cada produto também pra poder falar quanto é

que representa no final do preço do produto. Você tem um princípio ativo com preço

muito alto, a cartonagem do material de embalagem vai se ter um percentual

menor. Se o custo do princípio ativo é baixo, o percentual do material de

embalagem é maior.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas eu estou dizendo do produto

acabado do senhores.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Então, do produto

acabado, é exatamente isso.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Porque não é a informação que a

Comissão tem. A Comissão tem a informação de que varia entre 30 e 40% o custo

da embalagem dos produtos acabados. Isso colocado na planilha de custo da
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Far-Manguinhos. Nós temos aqui, Sr. Presidente, nós temos aqui, e o meu

questionamento está exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Desculpe, eu estou...

V.Exa. disse que, do preço final, a embalagem custa 30, 40%?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - No custo do produto, no custo... na

formação do custo total.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Total. Mas custo

entende V.Exa. só matéria-prima, embalagem ou todas as (ininteligível) de

comercialização.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, naquela planilha que

nós temos aqui, que foi divulgada e distribuída para a Comissão, nós tínhamos lá o

custo de produção do produto, o custo de comercialização, o custo de divulgação, o

custo da embalagem. No custo da embalagem, a formação do custo dele é

equivalente a 30 a 40%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sobre o quê? Sobre o

preço total?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sobre o preço do produto.

(Não identificado) - Depende do produto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Acho que há um

equívoco. Mas prossiga.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É sobre o preço do produto. Inclusive

esta formação, nós fizemos esse questionamento lá, na Far-Manguinhos, para a

Dra. Alcione, se não me engano o nome dela, e Eloan. E ela informou... Inclusive, lá

também na FURP, em São Paulo, eu fiz essa, eu fiz essa pergunta, se a

embalagem dos senhores é igual a embalagem dos outros laboratórios. É igual.

(Não identificado) - Não, não é não.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Então, por que que... E como chega a

ser esse percentual de 30 a 40% do custo do produto, a embalagem, se o de vocês

é igual?

O SR. VALTECI DE MELLO - A embalagem deles é hospitalar. Eles só

vendem com embalagem hospitalar, eles não vende, eles não vende em unidades.

Falando da FURP. Da FURP e da Far-Manguinhos.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0189/00 Data: 23/03/00

88



O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nós temos aqui na Comissão planilhas,

inclusive, com nomes de medicamentos. É uma pena que eu não tenho aqui pra

mostrar pros senhores.

O SR. VALTECI DE MELLO - Sr. Deputado...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas nós temos um produto, por

exemplo, que foi destrinchada a planilha de custo dele, tá, que este produto... E aí

nós questionamos exatamente, porque nós entendíamos a possibilidade de dentro

desse... um acordo entre Ministério, Vigilância Sanitária e laboratórios de tentar

reduzir este tipo de embalagem para poder reduzir custo, preço de medicamento,

inclusive o custo de publicidade. Custo de publicidade, na planilha que nós temos,

ele é elevadíssimo. E o que... Fica a interrogação pra nós, como o produto dos

senhores, tendo a mesma qualidade, o mesmo tipo de embalagem, os senhores

conseguem colocar no mercado 100, 200% mais barato do que qualquer outros

laboratórios? Eu confesso...

O SR. VALTECI DE MELLO - Multinacionais ou, multinacionais ou...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, o produto dos senhores. Aí foi a

resposta que deu a uma pergunta aqui do colega, que ele consegue dar. Eu não

consigo entender. Agora, se os senhores conseguem colocar... E por que então

houve... Recentemente saiu, tem uma estatística da UNICAMP... Feito um

levantamento de preços, e houve um aumento de 338% nos preços dos

medicamentos.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu gostaria de responder pelo menos uma

parte desta pergunta. A questão deste custo de embalagem pra mim é

extremamente surpreendente. Eu estou tão surpreso quanto o Presidente aqui...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, o Presidente lembra deste

questionamento.

(Não identificado) - Pode ser, mas, pra mim 40%...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quero esclarecer a

V.Exa., Deputado. Acho que V.Exa. está equivocado. Esse custo... A surpresa de

V.Exa. é a mesma minha com relação ao negócio, daí por que que estão aqui, mas

o custo é da matéria... do acondicionamento com relação só à matéria-prima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, Sr. Presidente, nós temos uma

planilha aqui...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, tá, então

desculpe. Prossiga, prossiga, perdão. Eu tentei... Tá bom.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...e vou providenciar para trazer pro

senhor.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Então, pra mim é uma surpresa também,

eu não consigo imaginar, mas eu vou lhe responder... Essa eu posso lhe responder

com precisão a respeito do artigo que saiu na Folha da Manhã a respeito de

aumento de preço no produto, que, na verdade, o índice era de 232, eles falavam.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Da UNICAMP, 338. Eu tenho todo o

estudo comigo. Eu fui pessoalmente à UNICAMP.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - É esse?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Da UNICAMP.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Duzentos e trinta e dois por cento. Eu

sei... Eu falo 232 porque o primeiro laboratório citado lá, estupidamente,

irresponsavelmente, desonestamente, é o meu laboratório. Então, se confunde, se

confunde...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor acha... O senhor está dizendo

que o estudo feito pelos técnicos da UNICAMP (ininteligível)...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Estou dizendo que o artigo publicado na

Folha de S.Paulo dizendo que o aumento foi de 232% é estúpido, é desonesto e

qualquer outra coisa que possa vir, e lhes digo por que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não é verdadeiro.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não é verdadeiro. E lhe digo por quê. O

custo da UNICAMP, os dados foram retirados, e a fonte está lá citada, chama-se

Grupo Emerfe (?) , ele fala sobre preço médio de produto. Preço médio de produto,

eu vou lhe dar o exemplo que foi dada... foi dado à jornalista que fez o artigo. E aí

ela entendeu que não era aumento. Preço médio, a explicação pra ela foi a

seguinte: bem mineiramente, se eu faço um queijinho e ainda estou começando a

minha indústria, o primeiro queijinho que eu vou fazer é um queijinho branco que

todo mundo faz, que têm algumas centenas no mercado, a minha tecnologia é

pequena. Então, é o meu conhecimento, eu me limito àquilo, e àquilo eu vou dar um

valor de 1 real, porque tem muita gente competindo comigo. O segundo passo que

eu faço é adquirir conhecimento, um pouco de tecnologia a mais, minha fábrica

cresceu, me capitalizei, eu invisto e vou fazer um queijo meia cura, cura ou qualquer
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coisa assim, um pouco mais de tecnologia, etc. etc. e vou vender esse produto a 2

reais. Preço médio meu saiu de um e passou para um e meio, um tem um, um outro

tem dois, somando três, preço médio um e meio, aumentei 50%. Agora, aumentou

o preço do meu produto? Absolutamente, porque o de um continua custando 1 real.

Perceba bem a diferença. Aumentou meus conhecimentos, mais tecnologia? Eu

coloco um produto de 4 reais no mercado. Aumentou o meu preço? Não, porque o

de um continua de um; o de dois continua dois. Eu estou com um novo produto,

com mais tecnologia etc. etc.. a 4 reais. O meu preço médio subiu, porque é quatro,

mais dois, seis; mais um, sete; dividido por dois, vai dar 2.3, com alguma coisa

assim. Então, o meu preço médio subiu de um pra 2.3. Eu subi 130% o meu preço?

Não, porque ele continua um, continua dois, e tem um novo produto a quatro.

Então, na verdade, não é aumento de produto. O aumento apontado... E induz a

todos que lêem aquele artigo, induz exatamente... Isso que o senhor está pensando

foi exatamente o que todos que leram aquele artigo induziu. Então, por isso que eu

lhe digo que realmente — e nós contestamos isso por escrito; não tenho aqui, mas

poderia lhe dar — a menina, a jornalista ficou de fazer um novo artigo. Na verdade,

não fez por quê? Porque não conheço nenhum órgão de imprensa que se retrata

quando faz erros.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Dr. Dante Alario Júnior, eu estive

pessoalmente na UNICAMP, segunda-feira passada, quando conversei com o

Reitor, Dr. Hermano Tavares, estive reunido com os técnicos da UNICAMP, eles me

apresentaram todo o trabalho feito e até fizeram os esclarecimentos a mim

concernente à questão dos preços dos medicamentos, tá? Não estou dizendo que é

o seu laboratório, outro ...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, mas eu me coloco aqui. Eu fiz

questão de me citar. 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu estou dizendo que... Perguntei a

eles se eles tinham fontes, dentro das pesquisas que eles levantaram, o porquê do

aumento de preço dos medicamentos. Eles até me deram alguns argumentos

dizendo que poderia ser um ajuste de preço dos medicamentos em virtude da

época em que o Brasil ficou "congelado". Quer dizer, ele me colocou alguns pontos,

tá...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Verdadeiro, verdadeiro.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...alguns pontos. Mas eu perguntei pra

ele se esse ajuste, se esse percentual de ajuste seria o equivalente a subiu tanto

que subiu no mercado, quando nós sabemos — já está provado a esta Comissão —

que o preço dos sais no mercado internacional caíram, o consumo no Brasil

praticamente se manteve ...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não, caiu. Desculpe. 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Caiu...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Caiu.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ... e os preços aumentaram.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - É verdade. Mas eu, eu concordo com

esses dados.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Quer dizer ...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Veja, sem conhecer ...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - São questionamentos que nós temos, e

ficamos em dúvida ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sem interromper e

interrompendo, eu peço que conclua, Deputado. Quinze minutos.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sim, Sr. Presidente, lamentavelmente,

o nosso tempo é exíguo mesmo. Não dá pra colher todas as informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Claro, eu compreendo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas a colocação fica clara. O que os

laboratórios nacionais têm que conseguem colocar um preço com 100, 200% no

mercado? Isso, pra mim... Eu confesso pros senhores: eu não estou convencido. Se

uma planilha de custo é detalhada, se nós abrirmos... Eu até gostaria de solicitar

aos laboratórios nacionais que abrissem suas planilhas de custo, porque esse

estudo feito pela UNICAMP foi encomendado pelo Ministério da Saúde, pelo

Ministro José Serra, para ter um referencial, um referencial, foi encomendado, foi

comprado. Até admiro o senhor estar de porte, porque a informação que eu tenho

de dentro da UNICAMP de que isso... Esse... Eles tinham me passado pra trazer

para a Comissão. E o senhor... Estou vendo que os senhores, o senhor tem uma

cópia. E isso foi encomendado pelo Ministério da Saúde, para que o Ministério

pegasse como referência esse estudo feito pela UNICAMP. Eu fico aqui com

grandes dúvidas e creio que todas...

(Intervenção inaudível)
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...creio que toda a sociedade brasileira

não consegue entender exatamente quando laboratórios conseguem dar 50, 100%,

200%, preços diferentes de um produto, de um mesmo produto no mercado.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu lhe... Vou tentar responder muito

rapidamente pro senhor. É... Quem lhe deve lhe dar essa resposta não somos nós.

Nós temos a nossa qualidade, que pode ser checada a qualquer instante. Nós não

vendemos com prejuízo, porque não somos imbecis, e nossas empresas crescem.

O senhor tem que perguntar, na verdade, pra os outros ou pro outro lado é por que

que ele tem aquele preço e o nosso, o nosso preço, pela qualidade... E as

empresas são rentáveis. Tanto é que o senhor viu que o que o Teuto falou sobre o

crescimento. Eu lhe disse aqui, pra todos vocês ouvirem, que eu, eu há três anos

sou a empresa que mais cresço no mercado... é... de propaganda médica. Isso,

Deputado, não vem de graça, vem com lucro, sim, e nós conseguimos, com lucro,

vender a esse preço. Pergunte pro outro lado o que que ele faz. 

(Intervenção inaudível.)

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Não somos nós... Exatamente. Não somos

nós que temos que responder. É o outro lado, me desculpe.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, eu estou colocando aqui: já que os

preços dos senhores são inferiores no mercado, ora, então, puxarmos essa política

de preços menores, porque quem vai sair ganhando com isso é a sociedade.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - População como um todo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O povo brasileiro. Claro, é o povo

brasileiro.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Sem dúvida, sem dúvida.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Agora, nós não temos essa resposta

pra dar. E o senhor está dizendo: Nós questionamos também aos outros

laboratórios. E nós não estamos aqui defendendo nem os nacionais nem os

multinacionais. Nós queremos de fato que haja...

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Tem espaço pra todos.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, não, não é questão de mercado e

de espaço. Nós... é... O que está em jogo é a saúde da população brasileira, é o

coitado do aposentando que, lamentavelmente, não tem dinheiro pra comprar

remédio. É isso que nós estamos questionando. E a colaboração que os senhores

podem dar, mostrando através da planilha de custo dos senhores, inclusive para o
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Ministério da Saúde... Ora, se eu tenho um produto que meu custo é tanto, por que

então vocês não, não implementam esse tipo de política no País? É a colocação

que faço.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - O Ministério tem todos os nossos preços,

Deputado. Na verdade, cabe a... a uma política... Uma das palavras mágicas daqui

é vontade política.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, eu agradeço. Eu

agradeço. Lamentavelmente, a gente não se contenta com as respostas, mas fazer

o quê?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Deixa eu só falar:

nós não temos um produto 100 ou 200% mais barato que as multinacionais. Eles

têm um produto 200% mais caro que o nosso. É, é só inverter o ponto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra...

Obrigado, Deputado. Com a palavra o Bispo Wanderval.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, eu quero parabenizar esta Comissão na pessoa do nosso Presidente,

Deputado Nelson Marchezan, por este trabalho de hoje, que eu creio bastante

produtivo e para todos aqueles que aqui tiverem. Até vou mais além... é... Teve aqui

um depoimento muito produtivo pra nós, Sr. Presidente, que foi o do Secretário da

Receita Federal, o Dr. Everardo Maciel. E, hoje, a exemplo do que falou o meu

companheiro Deputado Mosconi, acende-se uma luz ao fim do túnel, porque, às

vezes, a gente chega até a pensar que tudo está perdido, que alguma coisa não vai

ser feita neste País pra colocar o remédio barato na boca do nosso povo sofrido, do

assalariado, do pensionista, daquele que já ganha pouco e tem que (ininteligível),

tirar do bolso alguma coisa pra sobreviver, porque muitos doentes tomam os

remédio por questão de sobrevivência. E hoje eu me deparo aqui com a presença

desse ilustre Secretário, o doutor... o Dr. Gazolla, Secretário Municipal de Saúde do

Rio de Janeiro, e eu vejo o brilhante trabalho desenvolvido na Secretaria — eu não

vou me ater muito no tempo, não, Sr. Presidente —, e eu chego à conclusão que

esse cruzamento de informações que nós estamos tendo aqui por esses

laboratórios, que, embora passíveis de investigação, todos os laboratórios aqui

presentes, dado o questionamento do Deputado Iris Simões, dado ao

questionamento do, agora, do meu nobre colega, o Deputado Neuton Lima, a gente

chega à conclusão que esses laboratórios trabalham e, felizmente, colocam no
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mercado remédio mais barato para a população. Então, isso me leva a crer que a

CPI, com esses dados, estará oferecendo ao Governo Federal, através da sua

Secretaria de Saúde, através do Ministério da Saúde, através do Ministério da

Saúde, a quem nós cobramos aqui veemente. Agora, Sr. Presidente, sabe o que

que me deixa indignado? É a omissão, a omissão por parte do Governo Federal, a

omissão por parte do Sr. Ministro da Saúde, que aqui esteve e não trouxe nenhuma

contribuição, a omissão por parte do Ministro da Fazenda, que aqui esteve e

também não trouxe nenhuma contribuição para esta Comissão Parlamentar de

Inquérito. Agora, dado essas presenças hoje aqui, a esses questionamentos, Sr.

Presidente, eu chego à conclusão que esse, para nós da CPI, vai servir como

cruzamento de informação para que a gente apresente para o Ministério da Saúde,

apresente para os Governos Estaduais e para as Secretarias Municipais que é

possível, sim, trabalhar para colocar o remédio, esse remédio barato no mercado,

para a população mais carente. E eu fico feliz que, na próxima terça-feira, às dez e

trinta, vai estar presente aqui a ex-Primeira-Dama de São Paulo, D. Nicéa Camargo,

e eu creio que ela venha a contribuir também. E também estou feliz que nós já, já,

já aprovamos também... é... um requerimento da presença do Sr. Secretário de

Saúde do Estado de São Paulo à nossa CPI. E eu fico aqui... Eu queria ter um

Secretário de Saúde como o Dr. Gazolla no meu Estado, no Estado de São Paulo.

E falo isso com... muito bem à vontade. E eu gostaria de fazer dois

questionamentos. Dr. Gazolla, eu pergunto pro senhor — é porque a gente vê a

falta de vontade política por parte dos governantes: o senhor tem sofrido algum tipo

de, de, de retaliação, de manifestação contrária a esse projeto que o senhor

desenvolve dentro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro?

 O SR. RONALDO GAZOLLA - Não, não, não tenho, não. O Prefeito... Não

se faz nada sem decisão política. Não adianta dinheiro, não adianta técnica. Tudo

na vida tem que ter a decisão política. E, quando o Prefeito toma a decisão política,

acabou embarreiramento, nada vai pra dentro da gaveta, tem que acontecer. E

essa decisão nós temos do Prefeito. Então, nós, o que nós queremos é aumentar, é

aumentar o número de ingressos nesses programas, principalmente de hipertensão.

Hiperten... As doença cardiovascular é a maior causa de morte neste País. Então,

isso é uma questão de saúde pública. Queremos aumentar de que jeito?

Reorientando recursos do PAB, que é possível, o repasse da farmácia básica

Governo Federal está-nos fazendo. Então, isso é uma consubstancial ajuda. A cota
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de contrapartida que os Estados, que o Estado do Rio de Janeiro tem em função

desse repasse e o registro de preço que nós estamos já em vias de iniciar na área

de material médico-hospitalar. Isso gera, isso gera, gera — como é que chama? —

economia. Então, vou reorientar, porque eu quero ver se chego, entrego a

Secretaria no final do ano pelo menos com 200 a 250 mil, isso (ininteligível) falar o

resto, mas 200 a 250 mil hipertensos recebendo regularmente o medicamento e

uma consulta pelo menos por mês.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Eu já concluo, Sr. Presidente,

com a última pergunta. Sr. Secretário Gazolla, eu pergunto pro senhor: o senhor

tem algum plano, algum projeto de expansão, independentemente,

independentemente disso que o senhor acabou de explicar agora, para aquisição?

Qual os projetos de expansão que o senhor tem pra esse belíssimo trabalho que o

senhor desenvolve na Secretaria?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Olha, todo, todo projeto de expansão, ele está

ligado a duas questões: a relação custo/benefício na administração. Então, você...

é, é... administrar com mais eficiência por custos melhores. E, aí, nós teremos

oportunidade de reorientar recursos. E outro eu só tenho um caminho, que é uma

participação ainda maior da, da, da, da, da Secretaria de... do Município de Saúde

no orçamento da prefeitura. E uma esperança de transformações no País, para que

possam haver arrecadações maiores... é, é, é...

(Intervenção inaudível.)

O SR. RONALDO GAZOLLA - Exatamente. O tripé está quebrado, e a PEC

tem muitas resistências, porque o, o tripé quebrado, nunca é botar dinheiro, que são

os Estados. Estão botando 3, 4, 5, 6%, 7. O Estado devia estar botando 10%.

Então, nós teríamos muito mais recursos para investir. Então, acho que essa,

essa... Não temos como fugir disso. Isso é um cobertor que a gente puxa pra cá,

puxa pra lá, ele é curto, e nós temos que ir trabalhando dentro desse processo.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Eu tenho tempo ainda, Sr.

Presidente? Eu tenho tempo ainda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem. Tempo V.Exa.

tem.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Então, está bom. Eu gostaria de

fazer aqui uma pergunta aos laboratórios, a todos indistintamente. Eu gostaria de

saber como V.Sa., tanto, todos aqui, como conhecedor do mercado, qual é a
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sugestão... é... que V.Sas. poderia dar a título de colaboração para minimizar — eu

não digo acabar, porque seria muito otimismo meu dizer que acabaria com isso —,

mas minimizar as compras de medicamentos falsificados ou de sua qualidade pelos

órgãos públicos e do SUS. É... Eu gostaria da resposta de todos, a começar aqui

pelo Sr. Maurício.

O SR. MAURÍCIO CERGINNER - Acho que isso é, fundamentalmente, uma

questão de controle, é um papel que deve ser exercido, na minha opinião, pelo

Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Hoje,

pra você participar, pra uma firma participar de uma licitação, ela tem que estar, em

âmbito federal, cadastrada no CICAD; em âmbito estadual, devidos órgãos na

Secretaria; e âmbito municipal, também na Secretaria ou na Prefeitura. E pra isso é

exigido uma série de documenta..., de documentos. Um desses documentos que é

exigido é o registro dessa empresa no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária. No que diz respeito a medicamentos, hoje em dia, no Estado

do Rio de Janeiro, os órgãos já estão solicitando. Isso faz com que o Ministério da

Saúde, as autoridades policiais possam... E inclusive isso é só um aparte. Consta

hoje, quem tem esse registro no Ministério da Saúde, ele consta hoje na Internet...

Isso facilita de uma forma muito rápida a comprovação de que aquela firma que

está se propondo a fornecer remédios, materiais hospitalares, cirúrgicos está

devidamente habilitada para, para fornecer esse material. Infelizmente, em alguns

locais só é solicitada a Vigilância Sanitária do Município ou do Estado. Agora, é

extremamente importante esse registro no Ministério da Saúde, porque, com isso,

vai conseguir ter um cadastro geral de todas as empresas fabricantes e

distribuidoras de produtos ligados à saúde. Não é só medicamento. Medicamento

hoje é a tônica aqui, mas a gente tem diversos outros produtos cirúrgicos que

também estão no mesmo escopo dessa, dessa, dessa reunião, dessa Comissão, e

que devem ser monitorados, tá, eles devem estar devidamente comprovados a sua

eficácia. E isso é uma, isso é uma atividade que deve ser exercida de uma forma

rígida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve ser exigida por todos os

órgãos estaduais, federais e municipais. E diria além, tá: em todos hospitais

particulares e hospitais conveniados com o SUS exigirem dos seus fornecedores

habilitação técnica pra poder fornecer esse material, porque assim conseguiria

rastrear todo e qualquer falsificação de medicamento, material médico-cirúrgico ou
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qualquer outro produto ligado à saúde. A Internet está aí e é de fácil acesso a

todos. Eu acho que partiria por aí.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Dr. Alario.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - É, eu concordo em parte com o que foi

exposto. Eu diria que, fundamentalmente, a fiscalização, inspeção é de âmbito

governamental, especificamente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É...

Nos foi solicitado como indústria, nem tanto solicitado, mas imposto, a indústria

brigou por um brutal aumento das taxas, mas a indústria está pagando as taxas que

o Governo colocou. São taxas extremamente elevadas em relação às que havia

anteriormente. É... então, a indústria está pagando pra isso. E nós sabemos que a

Agência... é... no tempo, está se adequando às novas exigências a que ela virá a, a

sofrer. A grande questão é que toda vez que a gente pensa... Por exemplo, nós

pensamos em genérico como uma solução, e, de repente, cria-se uma expectativa

tão grande, porque a necessidade da população também é desse tamanho da

expectativa ou maior ainda do que a expectativa, e o genérico, pela seriedade que

ele se impõe, pela obrigatoriedade de se fazer os testes de bioequivalência etc. e

tal, ele demora. Nós não temos aqui no Brasil ainda institutos suficientes etc. etc.

etc. etc. Então, a expectativa é muito grande. Então, o que se imagina é que, no dia

seguinte, você vai estar com os genéricos todos no mercado, o preço abaixou etc.

etc. E as coisas não são assim, isso demora anos. A Agência, não que ela vá

demorar anos pra se adequar, é uma questão de... mais um... não saberia precisar

quanto, mas com muito menos tempo eu não tenho a menor dúvida que a Agência

vá estar apta e totalmente equipada pra exercer a parte dela, que é de fiscalização,

inspeção etc. etc. nas indústrias, nas distribuidoras, nas transportadoras, e com isso

você vai melhorar a qualidade e vai cercear as possibilidades de fraude. Eu não

tenho a menor dúvida que é por aí a solução. Só que não há solução que vem no

dia seguinte. Nós temos que conviver ainda com essas anormalidades que ainda

existem. E, mais do que tudo, depois de verificado, por favor, punição. O que se

pede é isso: punição.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Bom, eu gostaria da resposta

bem sucinta dos outros dois, do Sr. Valteci de Mello e o Marcelo Henrique, né, por

favor.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - É... realmente, o

Governo, a parte do Governo, a Agência Nacional tem que fazer a parte dela que
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ela está pra isso, de fiscalizar. E eu acho que, por parte dos laboratórios, eles

podem — e já têm um credenciamento dos seus distribuidores — e acompanhar

isso, porque, na realidade, o laboratório, ele não quer que tenha falsificação. Apesar

de que, no nosso, pro nosso lado de indústrias nacionais, nós não tivemos nenhum

produto falsificado, foi exatamente das multinacionais, mas nenhum laboratório quer

ter seus produtos falsificados, ele que perde com isso. Então, lógico, nós temos

interesse que isso não aconteça.

O SR. VALTECI DE MELLO - Bem, eu... eu acho que... quero agradecer

também a... aos membros da CPI, que eu acho que deu uma moralizada nesse

País, tá, e deu... A qualidade do produto melhorou muito nesse País com essa CPI.

Então, eu acho que tenho mais é que parabenizar vocês todos. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Bom, Sr. Presidente, eu não

tenho dúvida que, dado a essa reunião de hoje, essa CPI tem grandes

contribuições a dar a esse País. Nós tivemos aqui uma aula, por parte do Secretário

Gazolla e por.. pelo depoimento dos laboratórios que, se tiver vontade política, eu

gostaria que o Pagura tivesse aqui pra aprender, pra receber uma aula. Vontade

política se pode, sim, resolver e minimizar o sofrimento do povo brasileiro. Era o que

eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Bispo

Wanderval. Com a palavra, por permuta de tempo, ao nobre Deputado,

Vice-Presidente desta Comissão, Arnaldo Faria de Sá, que permutou com o nobre

Deputado Pedro Canedo. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Dr. Gazolla, o Ministério da

Saúde tem procurado acompanhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro,

pegando planilhas, pegando exemplos, pegando modelo, tem procurado ter essa

preocupação? 

O SR. RONALDO GAZOLLA - Tem sim, e eu tenho conversado com o

Ministro essas questões, e ele estava até pra fazer uma convocação, e, no caso da

Secretaria, iria o Dr. Mercês, que é um dos experts nessa área. Eu tenho

impressão que ele está pensando nessa questão...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Está pensando ainda.

O SR. RONALDO GAZOLLA - Exatamente. Ainda não tem ação concreta.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor declarou que tem

alguns laboratórios inidôneos. Quais são esses laboratórios?
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O SR. RONALDO GAZOLLA - Eu não tenho o nome deles aqui, mas o Dr.

Mercês citou laboratórios ali com impropriedades...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Quais são esses

laboratórios?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Mas com... Não, não tenho... O nome foi

dado, mas eu não sei. O Mercês está aí, não, né? Acho que ele foi ao banheiro.

Agora, no, no... Não chegou... Alguns nomes que ali estão citados não se chegou à

idoneidade de ter que excluir das licitações. Então, é... Nas nossas licitações, face

ao controle de qualidade que é sempre exercido, isso inibe, e muito, é... colocar

placebo no medicamento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu vou aguardar a volta do

seu assessor pra refazer a pergunta. Uma última pergunta ao senhor antes dessa

anterior. O senhor, quando compra medicamentos, compra medicamentos a granel,

né?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Ah, compro uma, uma quantidade imensa de

medicamentos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O seu assessor chegou...

Será que ele podia dar a resposta?

O SR. RONALDO GAZOLLA - Viu, Mercês? A primeira pergunta é quais são

os laboratórios que não atenderam à qualidade do que estava sendo exigido dentro

do edital .
(Intervenção inaudível.)

O SR. RONALDO GAZOLLA - É, aqueles que você leu.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Enquanto ele procura, eu vou

perguntar pros laboratórios nacionais, e, posteriormente, eu retorno. Eu queria

perguntar, exatamente, pra Teuto, Neo Química e Biolab se nós podemos proibir os

laboratórios multinacionais de funcionar no Brasil, se vocês dão conta de todos os

medicamentos? (Risos.)

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Gostaríamos. Pelo

menos de tentar, né?

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - Eu lhe diria... Eu não vejo essa

possibilidade, evidentemente, eu até, até agradeço uma tal colocação, mas não

vejo tal possibilidade. Mas lhe diria tranqüilamente que, se acontecesse, coisa que

eu não vejo mesmo qualquer, nem uma luzinha no fim do túnel, mas, no tempo, no
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tempo não tenho a menor dúvida que os laboratórios nacionais cobririam toda a

necessidade, em termos de produção.

O SR. VALTECI DE MELLO - Acho que a resposta ficou toda ali

(ininteligível).

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Vocês teriam condição de

atender todo o mercado...

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, de atender todo o mercado, não. Mas

todos nós estamos investindo, investindo na, no parque industrial pra, pra abastecer

o mercado nacional.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - É, porque, de uma certa

maneira, a gente está colocando os laboratórios nacionais aí como o diabo de

plantão. Então, vocês poderiam ser o anjo de salvação.... (Risos.) Quais os

laboratórios aqui presentes praticam comercialização de produtos bonificados?

O SR. VALTECI DE MELLO - Nós já respondemos essa, essa pergunta. Nós

trabalhamos com descontos. Nós trabalhamos com descontos de 18 a 50, 18, 30 a

50%. Depende do produto, depende do distribuidor, depende se é órgão público,

tem muita... As modalidades são enormes, são muitas as variáveis.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Os outros laboratórios.

O SR. DANTE ALARIO JÚNIOR - A Biolab só faz propaganda médica,

Deputado. Nós não fazemos qualquer outro tipo de comercialização.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Laboratório Neo

Química trabalha com descontos, não com bonificações.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O que que a Neo Química e a

Teuto têm de benefício fiscal de Goiás?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Nós temos de

fomentar, e nós temos um desconto em cima do ICM, certo, e que nós recolhemos

hoje 30% do valor do ICM, dos 12 ou 17% do ICM. Então esse é o nosso benefício.

O SR. VALTECI DE MELLO - Nós temos a fomentar lá e, agora, na

(ininteligível) nossa, o Governo de Goiás autorizou um financiamento pelo FCO, que

é o Fundo do Centro-Oeste.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E por que que alguns

Estados têm reclamado os benefícios fiscais que a Teuto e Neo Química têm aqui

em Goiás? Qual o problema fiscal que tem aqui?
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O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não. Isso aí, isso aí é... Como está, está

até na pauta aí essa guerra fiscal, como outros Estados também têm até mais do

que a da gente. Tem Estado lá que tem, tem mais benefício do que o de Goiás.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Vocês tiveram algum

problema com fiscalização estadual em outros Estados por esse incentivo que

vocês têm em Goiás?

O SR. VALTECI DE MELLO - Não, não temos. Nunca tivemos problemas

assim de reclamação de um Estado qualquer.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Eu gostaria até de

aproveitar pra pedir pra ele registrar alguma coisa sobre o FCO. Isso nos foi falado

pelo Ministro José Serra, que o FCO é um dinheiro repassado para o Banco do

Brasil a fundo perdido. E ele cobra para emprestar, no caso, que é o que ele está

pegando, o empréstimo, 16% ao ano.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Ele está pegando por quê? O

senhor não está pegando?

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - No momento, não.

Eu estou em construção, entrei com um projeto, mas ainda não estou pleiteando

esse empréstimo do FCO.

O SR. VALTECI DE MELLO - Eu acho que isso é uma coisa que, acho que

os Deputados poderiam ajudar a gente, porque vocês autorizam, os senhores

autorizam a... esse fundo perdido para o Centro-Oeste, que é o FCO, certo, e existe

uma cobrança de 6 até 16%, acho que é 8 até 16.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Que isso fica pro

Banco do Brasil, entendeu?

 O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Secretário, já pode dar

informação da... das empresas?

O SR. CARLOS MERCÊS - Sem dúvida, nenhuma, Sr. Deputado. O senhor

gostaria de saber?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Se o senhor puder declinar,

faz favor.

O SR. CARLOS MERCÊS - As empresas quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, ele está

perguntando que informação... Ele não ouviu a informação.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - É que eu fiz uma pergunta ao

Sr. Secretário, e ele repassou pra ele quais são as empresas que estão com

impropriedades...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estão em situação

irregular.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, impropriedades para o

fornecimento Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

O SR. CARLOS MERCÊS - Eu gostaria de explicar o que é o controle de

qualidade na Secretaria Municipal de Saúde. O controle de qualidade, ele nada

mais é do que uma apreensão fiscal realizada pela fiscalização sanitária municipal.

Apreensão fiscal de prova e contraprova em lotes aleatórios dos medicamentos

entregues pela indústria farmacêutica à Secretaria Municipal de Saúde. Desde 95,

até 99, nós temos aqui a Greenpharma, com aspecto físico-químico; o motivo da

insatisfatoriedade foi rotulagem e aspecto. A Greenpharma, aspecto e rotulagem;

Lib Laboratório de Produção Plasmático, aspecto e turvação; Uci-Farma, aspecto

físico e odor; Hipolabor, aspecto físico; Neo Química, aspecto..., aspecto;

Farmoquímica, rotulagem; Farmoquímica, rotulagem; Laboratório Bérgamo,

rotulagem; laboratório Bérgamo, rotulagem; Prodotti, rotulagem; Herald (?)

rotulagem; Cibran rotulagem; Laboratório Teuto do Brasil, aspecto..., aspecto;

Laboratório Farmacêutico Elofar, rotulagem; laboratório Neo Química, rotulagem;

Kanda Indústria Farmacêutica, aspecto físico-químico; Cibran, rotulagem; Cibran,

rotulagem; Cibran, rotulagem, isso em 1997, já entramos. Cibran, rotulagem e

aspecto físico; Laboratório Químico Farmacêutico Bérgamo, característica

físico-química, teor de nistatina baixo; Davidson Química e Farmacêutica,

rotulagem; Hipofármico, característica físico-química e rotulagem; Laboratório

Farmacêutico Elofar, rotulagem; Davidson, rotulagem; teor de trimetropima acima

do que era declarado; Prodotti, aspecto físico-químico; Prodotti, aspecto

físico-químico; Laboratório Teuto do Brasil, rotulagem; União Química, rotulagem;

Cibran, características, rotulagem; Laboratório Farmacêutico Elofar, rotulagem; 98:

Laboratório Teuto Brasileiro, aspecto; Davidson Química Farmacêutica, rotulagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu não sei o tamanho

dessa lista. Quem sabe o senhor entrega, quem sabe o senhor encaminha uma

cópia.
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O SR. CARLOS MERCÊS - Está acabando, Sr. Presidente. Mas está

acabando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas, então, conclua...

Acabou? Feito. Mande essa lista pro (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu queria requisitar que essa

lista fosse encaminhada à CPI, inclusive tem mais alguns que ele está folheando ali,

pra que a gente tivesse oportunidade de acompanhar. E, aproveitando a

oportunidade, como ele cita dois laboratórios presentes — a Teuto e Neo Química

— eu perguntaria se os dois teriam esclarecimento em relação a essa posição da

Secretaria de Vigilância do Rio de Janeiro.

O SR. MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES - Bom, quanto à

rotulagem, eu preciso saber qual foi o problema, porque só de falar rotulagem, tem,

tem, teve um decreto que muda alguma coisa, que, de uma hora pra outra, você

está com a rotulagem errada. É difícil responder.

O SR. VALTECI DE MELLO - Conforme, conforme ele colocou ali, no, no

(ininteligível) eles fazem as análises, verifica todos os aspectos de embalagem,

produtos, se, se tem o controle de qualidade ou não, tá? Mas, como não é

problema sérios, nós continuamos a vender para a Secretaria. Que não é problema

que vai, que vai atrapalhar o consumidor, que vai..., não vai prejudicar ele, o.k.?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.,

nobre Deputado.

O SR. CARLOS MERCÊS - Se me permite, Sr. Presidente. Além do que eu

descrevi, eu vou mandar os laudos de análise emitidos pelos laboratórios, que

foram o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels e o INCQS.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. Passamos a aguardar. Tem a palavra o nobre Deputado Pedro Canedo,

como último orador.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

caros colegas, Srs. Depoentes convidados, Sr. Presidente, eu quero, em primeiro

lugar, fazer um elogio à CPI. Eu sou médico oftalmologista e não pertenço à CPI.

Mas eu estou, realmente, feliz por pertencer a esta Casa e por ter a CPI um

Presidente como V.Exa., com a experiência de V.Exa., com a vontade pública, com

o espírito público de V.Exa., da mesma forma o nosso Relator, Ney Lopes. E a CPI
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não vai terminar seus trabalhos por agora, mas ela já poderia se dar por satisfeita

pelo trabalho que já desenvolveu até o presente momento. Quando eu vejo a

ABIFARMA apresentar uma cesta de medicamentos baratos para os aposentados,

a CPI já cumpriu grande parte da sua missão. Quando eu vejo a CPI trazer aqui pra

esta Comissão tão importantes depoentes que tanta contribuição dão ao Brasil, eu

fico extremamente satisfeito. E quero dizer que sou intransigente defensor da

indústria nacional. Mas creio que há perfeita possibilidade de uma convivência

harmônica entre as multinacionais e as indústrias nacionais. Me questiono às vezes

por que se questionar tanto a indústria nacional porque ela pratica preço baixo. O

que tem que fazer é o contrário: é questionar exatamente as multinacionais por que

praticam preços tão elevados, tão díspares da indústria nacional. Mas eu tenho

absoluta certeza e prefiro, como otimista que sou, entender que a ABIFARMA

quando, naquele gesto de ontem, muito divulgado pela imprensa nacional, quando

aqui esteve apresentando aquela lista, ela o fez realmente pensando no problema

social do Brasil, e não apenas para desviar a atenção dessa CPI, dos holofotes

dessa CPI, que foi criada em função da indústria multinacional. Mas, Sr. Presidente,

eu quero aproveitar aqui a oportunidade, como médico oftalmologista, e fazer um

apelo à indústria nacional, principalmente essas que praticam preços baixos, pra

que entrem firme na área oftalmológica. Porque eu, eu sinto, dentro da minha

clínica, que, embora Deputado, eu continuo exercendo a minha profissão nos

momentos que posso, nos dias que posso, no meu Estado, e vejo as dificuldades

que a pessoas têm de adquirir os produtos oftalmológicos, principalmente aqueles

de primeira linha, os antilocomatosos, os corticosteróides, difícil. E gostaria muito de

fazer esse apelo, pra que a indústria nacional entre firme na área, na linha

oftalmológica, porque hoje nós, oftalmologistas, estamos aí à mercê da indústria

multinacional: preços elevadíssimos, que são praticados e que têm deixado muita

gente... e que têm inibido o combate à cegueira em nosso País. Mas quero dizer,

pra finalizar, que eu estou realmente satisfeito com o andamento desta CPI. E

cumprimentar a todos os depoentes, especialmente ao Secretário Municipal de

Saúde da cidade do Rio de Janeiro, que realmente deu um show, deu uma aula.

Tenho absoluta certeza que o Prefeito Luiz Paulo... O Secretário da Fazenda

também tem uma, tem uma participação efetiva, mas a felicidade maior é dele de

ter, de saber escolher um assessor tão competente como V.Exa. Sr. Presidente, era
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isso que eu gostaria de dizer, cumprimentar a todos os membros. Essa CPI

realmente está muito bem representada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa. Não

havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou encerrar esta reunião,

convocando uma dos Srs. Relator e Sub-Relatores e Deputados que o desejarem,

uma reunião interna para as quinze e trinta, na sala 129. E convoco uma reunião

para hoje ainda. E, para terça-feira, fica convocada uma reunião para, às dez e

trinta, neste plenário 7, ouvirmos a Dra. Nicéa Camargo, como depoente, prestando

esclarecimentos. E, às 14h, nós ouviremos aqui o Dr. Jorge Pagura, Secretário

Municipal de Saúde de São Paulo, Dr. César Castanho, Chefe de Gabinete do

Secretário Municipal de Saúde, Dr. Antônio Vicente Zambom Dalamanha e o Sr. Dr.

João Nilson Justio, Nelson Giustide de Freitas, que é o representante do PAS do

bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Está encerrada esta sessão,

agradecendo, de modo especial, a presença aqui do Dr. Gazolla, Secretário

Municipal do Rio de Janeiro, pela valiosa contribuição que trouxe com seu

depoimento a esta CPI e, tenho certeza, à saúde brasileira, a quem eu agradeço

muito a presença. E também quero agradecer aqui a presença do Dr. Dante Alario

Júnior, Presidente da Biolab; Dr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Presidente

do Laboratório Neo Química; do Dr. Valdeci de Mello, Valteci de Mello, Presidente

do Laboratório Teuto Brasileiro; Sr. Maurício Cerginner, Presidente da Barrier

Comércio e Serviços. A todos eles, também, o melhor agradecimento pela

cooperação de estarem aqui, pelas informações e pela disposição de colaborar. A

todos muito obrigado. Está encerrada a reunião.
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