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2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número regimental,

declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Tendo em vista a distribuição de cópias da

ata da primeira reunião a todos os membros presentes, indago sobre a necessidade da sua

leitura.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Pela ordem, Sr. Presidente. Eu acho

que não há necessidade. Solicito a dispensa de leitura da ata.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Está dispensada, portanto, a

leitura da ata. E a ata está em discussão. Não havendo quem queira dicuti-la, passamos à

votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Comunico aos

Srs. Deputados o recebimento dos seguintes expedientes: Ofício nº... aliás, ofício de 11... de

18/11, do PMDB, indicando o Deputado Luiz Bittencourt para candidato ao cargo de 1º

Vice-Presidente desta Comissão. Será objeto da próxima reunião, para que possamos incluir

na pauta, tornar público e fazer a votação. Ofício da Consultoria Legislativa, indicando quatro

consultores para assessorar esta comissão. São eles os Drs. Geraldo Lucchesi, Dr. Jackson

Semerene Costa, Dr. Irineu Simianere Dr. Nilo Alberto Barroso. Ofício do PSDB, indicando

o Deputado Raimundo Gomes de Matos para membro suplente desta Comissão, em lugar do

Deputado Luiz Ribeiro. Carta do Presidente da ABIFARMA, Sr. José Eduardo Bandeira de

Mello, informando que no período de 03 a 12 de dezembro estará em tratamento de saúde; e

pede que eventual convocação da CPI não recaia neste período. Gostaria de sugerir aos Srs.

Deputados, que porventura recebam documentos que sejam do interesse desta Comissão, que

possam encaminhar à Secretaria da Comissão ou à Presidência, para constar dos autos da CPI,

se assim o entenderem. Informo ainda aos Srs. Deputados que esta Comissão, visando a mais

ampla participação, está disponibilizando para a sociedade dois importantes veículos de

comunicação com esta CPI, quais sejam, endereço próprio da Internet, pelo qual podem ser

enviadas sugestões ou denúncias. O H�PDLO é

cpimedicamentos.câmara.comb.br...@câmara.comb.br(?) O outro canal de comunicação é o

Disk-Câmara, através da linha telefônica 0800-619619, cujas mensagens serão recolhidas e

entregues a essa CPI, em forma de relatórios. Ordem do Dia. A presente reunião destina-se à

elaboração de roteiro dos trabalhos desta Comissão. Peço aos Srs. Deputados que desejarem

manifestar-se que se inscrevam junto à Secretaria. Solicito àqueles que quiserem apresentar

sugestões de nomes de autoridades para serem ouvidas que formalizem requerimentos nesse
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sentido, tendo em vista a necessidade desta Comissão deliberar sobre estes pedidos. Encareço

ainda que esta Comissão somente poderá convocar para depor perante este Plenário aquelas

pessoas ou autoridades que de algum modo possam estar ligadas aos fatos objeto de

investigação desta CPI. Nesta hipótese será necessário um requerimento escrito para cada

nome a ser convocado. Na hipótese da audiência, de outros nomes que possam contribuir com

os trabalhos desta Comissão, mas que não estejam implicados nos assuntos objetos de sua

investigação, serão eles convidados e, não, convocados, podendo cada requerimento conter

mais de um nome. Bom, é a orientação. Eu gostaria de dizer que esta reunião tem, além de

ouvir os Srs. Deputados, de ouvir o Sr. Relator, porque na última reunião eu encaminhei

algumas sugestões que chegaram a esta Presidência, especialmente do Deputado Eduardo

Jorge, que o fez por escrito. E também eu pessoalmente, porque aqui eu não posso nem

sempre me desligar da condição de autor do requerimento, ou primeiro subscritor e também

encaminhei algumas sugestões ao Sr. Relator. De forma que eu consulto o Sr. Relator se ele

deseja primeiro ouvir o Plenário, ou se ele desde logo gostaria de usar a palavra para fazer

sugestões de roteiros, que...sobre cujo roteiro a Comissão iria se manifestar D�SRVWHULRUL.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Sr. Presidente, eu desejo falar.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra V.Exa.,

Deputado Ney Lopes.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive

refletindo muito sobre este roteiro inicial a ser proposto nesta CPI. Digo inicial porque nada

impede de a... no curso dos trabalhos, serem agregadas as sugestões necessárias. E nas

reflexões que fiz, em razão de conhecer razoavelmente bem esta Casa, por estar no quinto

mandato, e ter participado de muitas CPIs, eu tive uma preocupação que com muita franqueza

quero transmitir às Sras. e Srs. Deputados. É preciso — e a Comissão é quem vai decidir, não

é o Presidente, nem o Relator — que se tenha a consciência de que nós não estamos aqui

numa Comissão Especial, nem tampouco numa Comissão Permanente;  nós tamos numa

Comissão de Investigação. CPI. Tem lei material, lei vigente no País, regulando CPIs,

Comissão de Investigação. Portanto, teremos duas opções: ou fazemos investigação; ou

transformamos a Comissão em tertúlias, em chá das cinco, convidando setor tal, setor qual

pra vir pra cá. Aí faz uma palestra e diz que tá num regime aberto, justifica dentro de uma

lógica formal, certamente aceitável, tal ou qual ponto de vista; alguns Parlamentares fazem

indagações até com certa indignação; e no final nós terminamos a CPI como começamos. E

medicamento já tem uma tradição disso, porque, se não me engano, foram oito nessa Casa,
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sem nenhum resultado prático. Sete. E eu não gostaria de dar o meu nome para integrar um

trabalho dessa natureza para transformá-lo em tertúlias. Nem tampouco tenho o espírito

preconcebido contra ninguém; nem pessoas, nem instituições, nem tampouco empresas. Mas,

estou imbuído da convicção de que nós temos, até para dar explicação à opinião pública e

particularmente aos nossos eleitores, que fazermos algumas investigações, penetrarmos tanto

quanto possível, respeitada a lei, respeitada a Constituição, os direitos e garantias dos

cidadãos, das pessoas físicas, jurídicas. Eu tenho uma certa noção disso, por ser advogado há

muito tempo. Não venho aqui com nenhuma proposta incendiária, nem tampouco em busca

de holofotes. E terei, naturalmente, o equilíbrio de saber que estamos investigando não é um

fato policial, mas um fato econômico, e que, como tal, temos que ter o equilíbrio, mas não

podemos ter hesitações, nos instantes em que forem necessárias certas medidas que uma

Comissão de Inquérito, de investigação, pode adotar. Daí por que, Sr. Presidente, em função

deste raciocínio, eu acho que há uma preliminar inicial. Estamos aí praticamente no mês de

dezembro, vai ter uma convocação extraordinária. Já ouvi nos corredores a tranqüilidade

transmitidas por algumas áreas de que isso não vai em nada; chegar em janeiro, fevereiro e

março, tá tudo parado, começa a eleição municipal... Então, nós vamos ter que carregar —

Deputado Marchezan e o Relator e todos os senhores — a idéia de que nós participamos de

uma Comissão de faz-de-conta. Então, eu acho que a preliminar é o seguinte: pelo que soube,

o Regimento da Casa possibilita que a CPI funcione numa convocação extraordinária. E eu

acho que os indícios aí demonstram que vai haver convocação extraordinária. A primeira

coisa seria colocar na mesa a convicção, a decisão da Comissão de encaminhar ao Presidente

da Casa o desejo de trabalhar durante o período de convocação extraordinária, porque aí nós

já veríamos que não haveria solução de continuidade. Isso evidentemente que vai ser uma

decisão do Plenário daqui da Comissão, e o Presidente encaminhará à Presidência da Casa.

Mas, me parece muito importante isso, porque se não for feito realmente ela se esvazia.

Começar agora a tomar algumas medidas, aí passa o mês, uma boa parte de dezembro,

janeiro, fevereiro, o carnaval é em março; então, acabou o prazo. Nós não temos o que fazer

aqui. E se é pra brincar é melhor não começar a trabalhar, porque afinal de contas nós temos

responsabilidade e conceito a defender perante a opinião pública. Mas, na hora que diga

"Não, vamos trabalhar no recesso", já há uma sinalização. Tirado esse aspecto preliminar, que

fica para debate posterior, eu imaginei o seguinte, propor à Comissão o seguinte: ao meu ver,

salvo melhor juízo das senhoras e dos senhores, nós não deveríamos convocar inicialmente

certas áreas interessadas, como entidades de classe, sindicato. Eles vêm aqui com uma
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exposição muito bem exposta, com base na lei, tudo muito bonitinho, e talvez até com um

certo acento de agressão, dizer que nós tamos conspirando contra uma atividade que vive no

Estado de Direito, subordinado à Constituição e às leis. Eu acho ineficaz trazer. Por exemplo,

o presidente da ABIFARMA, que representa um setor, já diz que no período de 3 a tanto de

dezembro não estará disponível por um motivo, pelo que se vê, de força maior. E outros

certamente podem ter dificuldades. Mas, eu acho, nessa minha proposta, inicialmente, as

senhoras e os senhores verão que eu não estou convocando nenhuma dessas entidades,

inicialmente. Por quê? Porque eu entendo que nós temos primeiro que mergulhar no setor,

colher, identificar o que eu chamo "pontos críticos". Até porque uns aqui têm conhecimento

mais jurídico, outro tem conhecimento mais farmacológico, outros têm mais da área de

medicina, de política... Nós temos que mergulhar no setor. Como? Dividindo esta

investigação inicialmente em três pontos: audiências sobre cartelização e preços, remessa de

UR\DOW\ e lucros e evasão fiscal. Ponto um. Este ponto geral — cartelização, preço, remessa

de UR\DOW\ e lucros e evasão fiscal, se subdividiria no seguinte: cartelização e seus efeitos nos

preços e na comercialização de medicamento. Aí, nós teríamos que ouvir, dentre outros,

aqueles que estão dentro do cenário com a obrigação, a competência de fiscalizar: Dr.

Cláudio  Considera, Secretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico; Dr. Paulo de

Tarso, Secretário da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça; Dr. Gesner

Oliveira, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE. Nesse

primeiro ponto, tive a preocupação também de meditar, juntamente com a Assessoria, numa

busca de uma atitude a mais pragmática e objetiva possível, o que é que esses cidadãos

deveriam ser, caso a Comissão aprove, cientificados previamente da vinda deles aqui para

prestar depoimento duma Comissão de Investigação. Porque, senão, um dia desses eu tava

assistindo aqui uma audiência pública naquele caso da AMBEV. Aí veio o presidente, um

diretor do CADE. Tudo o que os Deputados perguntavam, ele disse: "Isso eu não posso dizer.

Está amparado pela lei tal. Isso eu não posso. Isso não é disponível. Isso é secreto. Isso tá

pendente de julgamento". Se vierem fazer numa Comissão de Investigação a mesma coisa,

paciência, Sras. e Srs. Deputados, não adianta, nós vamos perder tempo e nós não vamos

investigar absolutamente nada. Embora não tenhamos desejo de acusar nem de absolver

ninguém, mas se é de investigação, nós temos que saber, até pra dizer à opinião pública que

estamos cumprindo a nossa tarefa. Então, eu imagino, por exemplo, numa convocação do

Secretário de Direito Econômico, que nesta convocação feita pelo Presidente, constasse no

ofício de remessa coisas como essa: Em face de indícios de cartelização do setor, sugerimos
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que entre os assuntos a serem abordados sejam prestadas as seguintes informações,

indispensáveis à investigação dos fatos: primeiro, relação das empresas e laboratórios que

estão sendo objeto de averiguações preliminares em face da prática abusiva de preços e de

outras infrações de ordem econômica. Então, ele não vai chegar aqui dizendo que não sabe,

que não tem a lista, que é assunto interno  do Ministério. Porque os senhores sabem que não

há assunto interno para a CPI, inclusive em razão de uma decisão recentíssima do Supremo

Tribunal Federal. Relação das empresas que estão com processo administrativo instaurado;

fase em que se encontram as investigações e as infrações de ordem econômica que estão

sendo apuradas; infrações mais comuns cometidas nesta área contra os consumidores, e as

providências e sanções adotadas. Por exemplo, ainda mais, o setor sob a ótica da estrutura e

poder de mercado, estrutura de comercialização e preço, tendo em vista como marco

referencial as infrações de que tratam os artigos 20 e 21 da Lei  8.884, de 11 de junho de 94.

Essa lei define as infrações. Queremos saber se há algum procedimento; quais são as práticas

que estão VXE�MXGLFH nessa  área. A ação da Secretaria no acompanhamento do setor,

principalmente no tocante às empresas que estão sob investigação, e quais as providências

adotadas, inclusive quanto à proposição de instauração de processo administrativo no CADE,

ou melhor, na Secretaria de Direito Econômico. A limitações da Secretaria, se ela tem

alguma, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, para um eficaz acompanhamento do

setor, relativamente às ações legais de repressão, aumentos abusivos de preço. No CADE, por

exemplo, ser cientificado quem venha prestar o depoimento. Que nós podemo... São

indispensáveis o nome das empresas na área com processos administrativos em julgamento;

cópia desses processos, quando solicitados; fase em que se encontram; e as providências

adotadas pelos respectivos Relatores. Quais as decisões de processo de empresa e laboratório

farmacêutico recentemente julgado; tipo de infração cometida e quais as sanções aplicadas; o

nome das empresas em que foram celebrados compromissos de cessação de práticas sobre a

investigação, informando inclusive se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas ou, em

caso contrário, quais as providências adotadas; nome das empresas de laboratórios

farmacêuticos que ingressaram em juízo ou tiveram processo ajuizado por essa autarquia e a

fase em que se encontram estes processos. Estas informações ou esses itens a que me referi,

seriam solicitados logo na convocação da área específica. Por exemplo, Banco Central,

Receita Federal: especificar nos últimos cinco anos as remessas anuais de lucros e UR\DOW\� do

setor como um todo e sua evolução em relação à remessa do País no período considerado; as

remessas de lucros e UR\DOW\ das dez maiores empresas do setor no Brasil; outras informações
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que possam evidenciar práticas de cartelização, inclusive, se for o caso, ocorrência de

superfaturamento nas importações e subfaturamento nas exportações. Então, Sr. Presidente,

estes itens seriam ditos na convocação, evidente que aplicado ao setor específico, para que

aqueles que se dirijam aqui saibam de antemão o que que nós desejamos saber. E que não

alegue simplesmente que não sabe, que não pode, que não viu. Porque isso numa Comissão

Especial; numa Comissão Permanente, é possível, mas eu não sei se será possível numa

Comissão Parlamentar (LQWHUYHQomR�LQDXGtYHO���Se o Plenário aceitar normal, evidentemente

que não é o Relator. Mas, a obrigação do Relator, eu não sou nada mais nada menos do que

um escriba das senhoras e dos senhores. Eu vou tentar refletir no meu trabalho não tanto as

minhas convicções, mas a média das opiniões e  das diligências e da fiscalização aqui

procedida. Então, dentro desse item 1, que é cartelização, preço e remessa de UR\DOW\�e lucro

e evasão fiscal, nós teríamos: primeiro, cartelização e seus efeitos no preço e na

comercialização, onde eu citei a sugestão do SEAI, do Ministério da Fazenda, Secretaria de

Direito Econômico e do CADE; e ponto dois desse setor, remessa de UR\DOW\, lucros e evasão

fiscal, onde nós pediríamos,  convocaríamos como proposta Dr. Armínio Fraga, Presidente do

Banco Central, ou alguém do setor, que ele queira indicar, para que não dê o argumento de

que sendo presidente não sabe dos detalhes nessa área. Ele pode indicar uma pessoa da com...

um diretor da área, por exemplo, de exportação e de importação. E o Dr. Everardo Maciel, da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Bem, isso no tema cartelização, que

nós não tamos afirmando se existe ou se não existe. Nós vamos investigar. É o nosso

trabalho. Temos, então, que saber se há algum elemento que possa nos orientar no futuro, aí

sim, fazendo perguntas aos setores privados ou públicos para o esclarecimento daqueles

elementos que a gente recolha nessa diligência preliminar. Ponto dois: seriam audiências

sobre falsificação de medicamentos e controle de qualidade, dividido em duas partes.

Primeiro: sistema de fiscalização sanitária de medicamentos, onde temos que ouvir detalhes

desse sistema na pessoa do Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Controle

de qualidade de medicamentos: aqui nós temos uma informação de um trabalho de um

estudioso do setor, aliás, um que é o Dr. André Guemal(?), Diretor do Instituto Nacional de

Controle de Qualidade em Saúde. Seria ele que faz justamente a nível oficial,  tem a

atribuição desse controle. E outro, o Dr. Oscar Berro, Diretor do Instituto Noel Nutels, da

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que teria também elementos ou informações

nessa área. Sem prejuízos de outros, que possam ser ampliados. Eu tô aqui dando só o tema.

Então, com relação a falsificação e controle de qualidade, nós ouviríamos depoentes sobre o
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sistema de fiscalização sanitária de medicamentos, e numa outra audiência controle de

qualidade de medicamento. Ponto três: medicamentos genéricos e similares; entraves no

processo de implantação. Todo o mundo hoje vinha lendo no avião várias reportagens e

estudos: há entraves, genérico não entrou ainda em vigor, há descaso do Governo, a

responsabilidade é da iniciativa privada. Então, há uma dúvida, não há nenhum réu nesse

processo. Nós temos que saber aqui o que é que tá ocorrendo. E pra saber o que é que tá

ocorrendo, nós iríamos chamar pessoas que pudessem relatar fatos ligados à matéria,  e não se

autodefender. Entende? Chamar alguém que seja um possível acusado, ele vai se

autodefender e virá com uma peça econômica e jurídica que vai nos ensinar muita coisa. Mas,

nessa primeira fase nós temos que procurar, pelo menos na minha ótica, investigar. Então,

aqui as idéias pra desvendar um pouco essa coisa de medicamentos genéricos e similares seria

Dr. Luiz Felipe Moreira Lima, Diretor de Medicamentos da ANVS, Presidente do Instituto

Nacional de Propriedade Industrial, Dra. Marilena Lazzarini, Diretora do Instituto de Defesa

do Consumidor; Dr. Antonio Barbosa da Silva, Presidente do Conselho Regional de Farmácia

do Distrito Federal; Dr. Edson de Oliveira, Presidente do Conselho Federal de Medicina; Dr.

Jorge José Pedra Bermudes, Diretor do Núcleo de Estudos em Assistência Farmacêutica da

Escola Nacional de Saúde Pública; e o Presidente da Federação dos Hospitais porque eu ouvi

uma entrevista desse presidente dizendo que a implantação de genéricos no Brasil, na opinião

dele, pode reduzir em até 30% os custos nos hospitais. Então, é importante que ele venha

aqui, não se defender, mas dar — até porque não está acusado de nada —, mas nos balizar,

nos orientar por que poderá haver essa redução se os genéricos forem implantados. Então,

esse terceiro item seria pra tentar penetrar, descobrir quais os entraves, tanto quanto possível,

que existem, impedindo que essa política de genéricos já tivesse sido implantada no Brasil,

ou qual o menor prazo possível para ela ser implantada, caso seja julgada oportuna, depois do

conhecimento desses fatores. Por último, eu deixo também, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, uma sugestão para realização no curso dos trabalhos de um painel de estudo

comparado de legislação sobre controle de medicamentos. Tomando por base que nós

podemos, inclusive, em contato com as representações diplomáticas, obter alguns palestrantes

que nos informasse da União Européia, dos Estados Unidos, do Canadá, que tivéssemos

alguma informação sobre esse controle se ... sob a forma de um painel para que a gente

tivesse uma idéia exata como esse setor... Eu tive lendo muita coisa do Canadá, li alguma

coisa dos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, a gente não tem muito tempo porque se esse

Plenário não está completo agora, não é descaso dos membros da CPI, é porque a gente aqui
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normalmente tem quatro a cinco obrigações na mesma hora. E, portanto, não tem o dom da

mediunidade, quer dizer, se multiplicar e estar em todos os momentos. Então, Sr. Presidente,

as idéias que eu deixo, portanto, são estas expostas. Que nós começássemos com esses

quatro... com essas quatro preocupações: cartelização e preço, remessa de UR\DOW\, lucro e

evasão fiscal; falsificação de medicamentos e controle de qualidade; terceiro, genéricos e

similares, os entraves; quarto, uma penetração maior na legislação comparada. É... Acho que,

na minha opinião, salvo melhor juízo, até os Ministros da área — o próprio Ministro José

Serra e o Ministro Malan —, supostamente, como parecer inicial, deveriam ser indagados D

SRVWHULRUL�porque, se vierem inicialmente, vão fazer belíssimas exposições dizendo as

intenções e os propósitos do Governo. E os propósitos da CPI são no sentido de colaborar

com o Governo e com a sociedade. Nós aqui não chegamos com nenhuma cabeça dirigida

para lado tal ou qual. Nós temos nosso conceito parlamentar envolvido num trabalho desse

tipo e vamos procurar fazê-lo da melhor forma possível — se for possível fazer. E, ao final,

ter alguma conclusão que se possa apresentar à sociedade. E, quem sabe, até com relação a

muitos temas aqui, que somos obrigados, até pelo objeto da CPI, a investigar, se chega a

conclusões de que não se verificam as situações supostamente admitidas por nós ou pelo

menos pelo autor da proposta dessa CPI, que é o Deputado Nelson Marchezan. Então, eram

essas as observações que eu tinha a fazer, Sr. Presidente, me submetendo evidentemente aos

conselhos, orientações e sugestões dos colegas, pois eu aqui quero ser uma média dessas

opiniões, no exercício dessa função espinhosa de relatar uma matéria tão pouco conhecida e

que, se nós não começarmos o trabalho procurando conhecê-la mais, vamos transformar isso

daqui num chá das cinco. 

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Sr. Relator. Nós

temos uma lista de Parlamentares inscritos. E eu vou, além dos requerimentos que eu já havia

falado, do Deputado Eduardo Jorge que eu submeti já ao Relator, tem um do Deputado

Linhares, José Linhares, com sugestões. E acaba de chegar à mesa o requerimento também

dos Deputados Geraldo Magela e Arlindo Chinaglia. Mas, antes de discutir os requerimentos,

vou colocar a palavra à disposição. Em primeiro lugar o nobre Deputado Luiz Bittencourt por

cinco minutos, para discutir a matéria. 

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e

Srs. Deputados, nos alegra muito a intervenção que faz o Relator nesta tarde, sobre as

considerações preliminares que levanta a respeito do encaminhamento dessa CPI.  Eu tenho

aqui dezoito requerimentos que quero encaminhar a V.Exa. sendo que alguns deles já são
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coincidentes com algumas propostas já colocadas, e outros poderiam acrescentar sugestões a

esse encaminhamento de trabalho, sendo que três deles eu gostaria até de mencionar a este

Plenário. Primeiro, é a necessidade que eu entendo de contratação de uma empresa de

auditoria independente, pra investigar os relatórios de contabilidade que se fizer necessários,

principalmente com relação às indústrias de medicamentos e os laboratórios brasileiros. Digo

isso porque nós vamos estar trabalhando aqui com relatórios complexos. Certamente, um ou

outro poderia ter um conhecimento mais aprofundado, mas nós sabemos que essas empresas

verdadeiramente sabem manipular esse tipo de instrução contábil. Então, eu solicito a

necessidade de contratarmos uma empresa de auditoria independente. O segundo ponto, Sr.

Relator, é que já existe uma discussão em curso no País. Nós fizemos duas audiências na

Comissão de Defesa do Consumidor. Necessidade também dessa Comissão também fazer um

entrosamento com a Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando já levantamentos que

existem lá naquela Comissão. Inclusive, por duas vezes convidamos o Presidente da

Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica e dos Laboratórios Brasileiros. Por duas

vezes eles declinaram do convite, não se dignaram a participar de duas audiências públicas

que realizamos. Provavelmente já antecipando a indisposição de participar, já enviaram uma

correspondência a essa Comissão,  dizendo que do dia 3 ao dia 15 não estão disponíveis para

serem convidados.(Risos.)

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Eu entendi o contrário. Eu

entendi que eles estavam se dispondo já por antecipação. (Risos.)

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- É, eu tô dizendo que eles estão meio

preocupados, provavelmente acreditando num provável recesso e que essa Comissão poderia

paralizar. E até o dia 15 de dezembro eles não estão em condição de participar de nenhuma

reunião, não. Mas, eu entendo que o encaminhamento proposto pelo Relator atende inclusive

à estratégia de ação diferenciada dessa Comissão, que seria num primeiro momento

aprofundarmos um pouco mais no debate dessa questão, para parametrizar as informações

entre os Parlamentares — e a partir daí nós termos consistência de debate no avançar das

discussões. O outro requerimento que eu queria mencionar é que já existe no Ministério da

Justiça algumas auditorias realizadas em indústrias farmacêuticas. Seria o caso também de

solicitarmos cópias dessas auditorias no Ministério da Justiça. Já foram instaurados onze

processos contra laboratórios farmacêuticos desde o mês de dezembro de 98 até julho deste

ano. Naturalmente nós não temos conhecimento de nenhuma conclusão desses processos, mas

já existe um avanço nessa discussão. E dois processos que estão sendo bem salientados na
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Secretaria de Acompanhamento Econômico, o Processo Administrativo 0801200555799/03 e

o Processo nº 0801200556199/72. Acho que também esses dois processos, a título de

contribuição de informação para os debates que nós vamos desenvolver aqui, são

extremamente importantes. Também, Sr. Presidente, parabenizar V.Exa. pela presteza e

agilidade dessa Comissão já nesse primeiro momento, de apresentar um telefone para ficar

disponível para denúncias, consultas, informações que puderem ser feitas pelas pessoas que

queiram contribuir com o desenvolvimento do trabalho dessa Comissão Parlamentar, e

também uma possibilidade de uma�KRPH�SDJH na Internet. Só, só entendo que nós devemos

ampliar um pouco esse trabalho, colocando à disponibilidade o texto da Lei dos Genéricos,

sugerindo — também é uma solicitação do Conselho de Farmácia — uma tabela comparativa

de preços para ser disponibilizada através da Internet, para que os usuários possam fazer

comparação e evidentemente enviar sugestões. Além do telefone, eu acho que nós podíamos

disponibilizar, através do jornalzinho da Câmara dos Deputados, do Senado e de veículos de

comunicação, de solicitações de encaminhamento de denúncias e de fatos relevantes

relacionado ao aumento abusivo dos preços de medicamentos, falsificação de medicamentos,

variação de preços de materiais hospitalares e insumos de laboratórios. Mas, eu entendo que

essa Comissão, pela forma com que V.Exa. coloca as suas primeiras avaliações e as sugestões

de encaminhamento de trabalho, ela começa muito bem. Vejo que este é o caminho possível

que nós temos para fazer com que essa Comissão não repetisse o que foi feito no passado, o

que ocorreu no passado: reunir como se fosse no chá das cinco e naturalmente não apresentar

nenhum resultado concreto. O que a sociedade brasileira espera dessa CPI neste momento é

uma ação concreta. Se não for pelo menos para baixar os preços dos medicamentos,  que pelo

menos, a partir de agora, eles não continuem subindo assustadoramente, de forma

extravagante, acima dos indicadores estabelecidos pelos parâmetros econômicos. Uma coisa

eu quero já salientar: a negligência e a omissão do Governo nesse aspecto é flagrante. E eu

acredito que nos trabalhos de V.Exa. nós devemos também direcionar no sentido de ver por

que que o Governo, nesses meses de economia estabilizada, permitiu que os laboratórios

subissem de forma tão substancial, tão diferenciada, o preço dos seus produtos.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado, nobre

Deputado Luiz Bittencourt. Tem a palavra ...

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Sr. Presidente, só um esclarecimento, se me

permitir. É que me esqueci.
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2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Pois não. Tem a palavra o

Relator.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- É que no último domingo foi ... Eu nem ouvi,

mas me disseram que saiu uma denúncia na 79�*ORER, no programa )DQWiVWLFR, e em razão

disso eu já mantive contato com a 79�*ORER aqui em Brasília. Eles têm disponibilidade de

mandar as fitas e a identidade de quem fez aquela denúncia. E eu sugiro então, caso aprovado,

que a Presidência da Comissão se dirija, requesitando essas fitas para conhecimento da CPI,

sobretudo a identidade de quem fez a denúncia, que pode ser um dos depoentes futuros aqui.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Acho que a sugestão tá aceita.

E a Presidência vai ... Ninguém tem nada a opor. Tá aprovada a sugestão. Com a palavra o

nobre Deputado Eduardo Jorge. Cinco minutos.

2�65��'(387$'2�('8$5'2�-25*(�- Sr. Presidente, demais colegas da

Comissão, eu havia encaminhado ao Deputado Marchezan e ao Deputado Ney Lopes uma

série de sugestões que eu acho que são perfeitamente enquadráveis no roteiro que o Deputado

Ney Lopes nos ofereceu. Eu insisto que aquelas pessoas possam ser convocadas no momento

certo, né, porque acho que o roteiro é bastante abrangente. Mas elas poderão ajudar a

esclarecer muita coisa. Eu queria só acrescentar como sugestão ao Relator, Deputado Ney

Lopes, que pensasse na possibilidade de entrar em contato e convidar algum representante

aqui no Brasil da Organização Mundial de Saúde, da UNESCO, porque eles têm dados sobre

preço de medicamento em vários países. Inclusive eles também têm um esquema de venda de

medicamentos a países mais pobres e oferecem a possibilidade de uma comparação de preços

fantástica. Eu me lembro que, na época do Governo Itamar, o Ministro Jamil Haddad me

mostrou uma comparação feita por esses órgãos ligados à ONU que mostram  disparidade

fantástica com os preços realizados aqui no Brasil. Então, essa é a primeira sugestão que eu

queria deixar com o Relator Ney Lopes. A segunda é que ... 

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- OMS?

2�65��'(387$'2�('8$5'2�-25*(�- OMS e  UNESCO, que  são as duas

entidades que atuam nessa intermediação também.

�,QWHUYHQo}HV�VLPXOWkQHDV�LQLQWHOLJtYHLV��

2�65��'(387$'2�('8$5'2�-25*(�- A outra sugestão é quando na...no

estudo sobre a questão dos preços, a realização de preços no Brasil, e de custos, não se

deixasse de ouvir a experiência da FURP, que é a maior fábrica estatal de medicamentos lá

em São Paulo e da FIOCRUZ, lá no Rio de Janeiro, porque as duas — a FIOCRUZ e a FURP
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 — fabricam uma série de medicamentos e podem nos dar elementos de comparação muito

grande na produção... em medicamentos no Brasil. E em terceiro lugar e último, eu insisto

que não se esqueça, no item de genéricos, o Relator de lançar mão, se for o caso e na hora

apropriada, de convocar aqueles executivos das empresas multinacionais que estiveram

presentes naquela famosa reunião de discussão de boicote dos genéricos, que está sob

investigação do SDE e do CADE. Por que que eu acho interessante chamar esses executivos

intermediários e não, como bem disse o Relator, chamar aqui um lobista bastante

experimentado para fazer discurso — como seria, por exemplo, convidar o presidente do

sindicato das indústrias tais ou quais. Porque um executivo desse de nível intermediário

talvez dê condições de se discutir com ele e se aprofundar com mais crueza e realismo do que

você ficar discutindo com advogado que discute, que representa o sindicato das empresas A,

B ou C. Então, eu insisto com o Relator e com os meus colegas aqui da Comissão que não se

despreze a possibilidade ... Lá estão os nomes de executivos da Bayer, da Merck Sharp

Dohme� da Bristol, mais de vinte laboratórios que fizeram aquela reunião. Tem o nome deles,

os nomes do executivo que participou, que eu acho muito interessante que eles possam ser

convidados. São essas as sugestões, então, Sr. Presidente, que eu faço a essa CPI que em boa

hora o senhor propôs. A discussão sobre medicamentos no Brasil realmente ganhou um ritmo

completamente diferente dos últimos tempos. E mais, o fato da Lei de Genéricos, só o fato de

o Congresso ter oferecido essa lei ao País, mesmo a regulamentação estando atrasada —

como disse aqui o Deputado Bittencourt, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu

colocá-los na praça, os genéricos —, mas a verdade é que a discussão sobre a possibilidade,

sobre a existência de similares de genéricos, isso, na opinião pública, via a imprensa, via os

órgãos de televisão, já está funcionando de maneira incrível. Tenho aqui um recorte —

depois, até, se o Deputado Ney Lopes quiser, eu passo pra ele — de um jornal americano, que

uma entidade dos hospitais me passou, que um alto executivo da Bayer no Brasil fala que esse

ano de 99 a comparação de faturamento de preço de alguns medicamentos diminuíram em

30% no Brasil. Provavelmente porque similares começaram a concorrer com medicamentos

de marca desse laboratório. Em dólar, em dólar. Então, vocês imaginem que realmente é um

jogo muito pesado, é uma área de jogo muito pesado que nós tamos entrando. É uma área de

indústria que fatura no Brasil quase 14 bilhões de reais e que... 14 bilhões, e qualquer

variação de um, dois, 3% já cria dor de cabeça em executivos. Imagine uma variação de 30%.

Portanto, acho que a responsabilidade do Deputado Marchezan é muito grande, eu espero que
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ele leve... e do Deputado Ney Lopes. Eu espero que eles levem com sucesso até o final essa

investigação. Muito obrigado.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado Luís

Eduardo. Eu queria registrar o seguinte que... Obrigado pelas palavras, mas eu acho que a

responsabilidade é de todos nós. Evidentemente recai sobre o nosso Relator o trabalho maior,

mas se nós não tivermos suporte dos membros da Comissão, a gente não fará nada. Agora, eu

gostaria de prestar uma informação: eu, há algum tempo atrás, pedi ao Sr. Ministro da Saúde,

até acho que foi por escrito, um levantamento dos preços, em outros mercados mundiais, dos

medicamentos. Porque numa reunião que eu participei do MERCOSUL, presente o

Presidente dessa Casa, se dizia que na Argentina os medicamentos eram muito mais baratos

do que aqui. Lá estava o Embaixador da Argentina e outras autoridades e Parlamentares da

Comissão do MERCOSUL. De forma que aí me motivou a pedir essas informações. Mas,

acho que em boa hora são essas sugestões, eu acho que também nós não temos por que não

acatá-las de tomar essas providências, que afinal são informações. V.Exa pediu a palavra pela

ordem, Deputado?

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Presidente, só para acrescentar uma

informação ao que diz aqui o Deputado Eduardo Jorge, a Fundação FIOCRUZ, através da

FARMANDINS(?), ela produz medicamentos na ordem de 1700% mais baratos. Quer dizer,

há uma formulação econômica extremamente interessante aí. 

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.(Pausa.)

Dou a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin, por cinco minutos.

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Sr. Presidente, Srs. Deputados,

eu gostaria também de nessa minha intervenção de comentar um pouco a respeito do roteiro

que nos foi apresentado pelo nobre Relator, Deputado Ney Lopes, e tecer alguns comentários

em relação a esse roteiro. Eu entendo que a preocupação do Relator ela deve ser considerada:

que nós poderíamos incorrer ou em um erro ou em outro erro, se um lado ficássemos apenas

no debate mais político em relação ao assunto. Mas, também incorreríamos, no meu modo de

ver, num outro erro se ficássemos apenas no estudo técnico, investigativo da matéria. E acho

até que a proposta do Relator ela apresenta essa preocupação, ao mesmo tempo em que ela

permeia fatos e solicitações de informações que nos levarão necessariamente ao processo

investigativo,  e ao mesmo tempo que apresenta um rol, uma relação de convidados, de

convocados que deverão vir aqui conosco, debater não apenas a questão do cartel, dos preços,

mas a política de medicamentos genéricos. Acho que o caminho é um pouco por aí. Nós
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temos que saber que isso tem que acontecer de forma concomitante. E prevejo de antemão

que nós teremos um duro trabalho, um árduo trabalho,  porque temos pouco tempo e muito o

que investigar. E muito mais do que ouvir, chamar pessoas. E aí, é dentro disso, do rol de

convidados e de debates que sugere o Relator, que eu gostaria de dar algumas sugestões.

Acho, por exemplo, que a discussão dos genéricos ela é fundamental, ela é extremamente

fundamental. Assim como, por exemplo, o painel — né? — de estudos comparativos. Mas,

dentro da discussão de genéricos, nós precisamos ampliar o debate pra discutir a política

nacional de medicamentos. Os genéricos é parte de uma política nacional de medicamentos.

No ano passado, no dia 30 de outubro do ano de 1998, o Ministério da Saúde publicou uma

portaria, uma portaria, onde essa portaria define para o País a tal política nacional de

medicamentos. Eu tenho muitas críticas em relação a isso, porque eu entendo que algo tão

importante e tão abrangente como é uma política nacional de medicamentos não pode ser

estabelecida no País através de uma portaria, tem que  ser no mínimo uma lei, não é? Então,

acho que nós poderíamos... E dentro dessa portaria, que ela é muito abrangente — trata a

questão dos medicamentos genéricos; trata da questão da assistência farmacêutica; trata a

respeito  dos  preços; prevê, por  exemplo, a formação  de  comissões interministeriais —,

para que essas comissões façam um acompanhamento dos preços e que facilitem o acesso da

população aos medicamentos, particularmente aos medicamentos básicos e essenciais. Então,

eu acho, nobre Relator, que nós poderíamos, sim, chamar alguém do Ministério da Saúde e,

quem sabe também do Conselho Nacional da Saúde, que, segundo o início da portaria, essa

política teria sido farta e amplamente debatida dentro do Conselho Nacional de Saúde.

Deveríamos chamar representação do Conselho e do Ministério, pra vir expor a portaria, e

mais do que isso, não somente expor, explicar por que que a grande parte dos itens contidos

nessa portaria não estão sendo aplicados em nosso País, pelo contrário, medidas que o

Governo adota contrariam o que prevê a portaria que determina a política nacional de

medicamentos. Então, essa seria uma sugestão. Uma  outra  sugestão   em   relação   ao   que  

 o   Deputado   Eduardo Jorge falou — convocação da OMS e da UNESCO —, acho que aí

entraria a OPAS, que é a Organização Pan-americana, porque é através dessa instituição,

dessa organização internacional, que o Governo brasileiro efetua a maior parte da compra de

medicamentos, através da OPAS. E quem faz essa compra é a Fundação... grande parte dela, é

a Fundação Nacional de Saúde, Deputado. É a Fundação...A OPAS é ligada também à OMS,

não é? As compras em grande parte são feitas pela Fundação Nacional de Saúde. Então, acho

que trazer representante da Fundação Nacional de Saúde aqui seria importante porque eles
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dispõem de todos os dados comparativos que muito poderá ajudar os trabalhos dessa CPI. Em

relação aos laboratórios oficiais, nós temos poucos no País, mas temos que conhecer desde o

início as condições desses laboratórios oficiais que produzem medicamentos em nosso País.

Acho que caberia aí, não fiz, trouxe, apresentei hoje, uma série de requerimentos, mas o que

eu estou falando agora não estão incluídos nesses requerimentos, por isso que estou

apresentando em forma de sugestão. Então, seria importante que, se não fosse possível a

convocação de representantes de todos os laboratórios, mas pelo menos pedidos de

informações da situação econômica financeira desses laboratórios, do nível de produção, dos

preços praticados, dos custos. Seria fundamental que não nos restringíssemos a apenas

alguns, mas pedir, sim, de todos esses laboratórios oficiais de nosso País. E por fim, em

relação ao que o senhor falou num dos requerimentos de informação: pedir não sei se remessa

de lucros, UR\DOWLHV das empresas multinacionais dos medicamentos. E listou as dez maiores.

Eu quero ampliar esse leque de dez pra trinta e cinco, porque nós temos dados aqui do próprio

Governo, Secretaria de Acompanhamento Econômico, que diz que apesar de termos em torno

de quatrocentos laboratórios de produção, aproximadamente trinta e cinco destes

quatrocentos detêm 78% do faturamento do setor. Então, ampliar o leque de dez para os trinta

e cinco maiores laboratórios. E por fim um comentário, pra mostrar o como é importante esse

processo de investigação: numa das audiências públicas, das diversas que teve durante esse

ano, na Comissão de Consumidor, de Seguridade Social, nos foi apresentados dados não

apenas pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, mas pelo próprio Governo,

Ministério da Fazenda, alguns números e dados em relação a evolução desse setor de

medicamentos no nosso País. E é triste a gente constatar, e tá aqui um mapa que é muito

ilustrativo, um gráfico extremamente ilustrativo que mostra que a venda, a venda do setor por

unidades ela não é crescente, ela é decrescente em nosso País. Diminui o número a cada ano

— está aqui — a cada ano, o número de unidades comercializadas em nosso País. Mas o

faturamento não é decrescente, pelo contrário, ele é extremamente crescente, o que significa

dizer, é o preço do medicamento que tá aumentando, é o preço.  Então, acho que é uma

realidade dura que nós temos que esmiuçar. Temos os dados gerais e temos que esmiuçar a

partir de agora. Era isso, Sr. Presidente. Obrigada.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, nobre Deputada

Vanessa Grazziotin. Tem a palavra o nobre Deputado Arlindo Chinaglia. Pela ordem, V.Exa.

tem a palavra.
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$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Rapidinho, rapidamente. É que  

nós, a Comissão de Seguridade Social, ela organizou esse caderninho, fruto da última

audiência pública que lá foi realizada, que tem muitos dados importantes. Seria importante

que fosse distribuído a todos os membros — não é? — dessa Comissão Parlamentar de

Inquérito.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Farei isso. Determinarei

cópias e a remessa de um exemplar, desde que V.Exa. me entregue o original.

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�-�Na Comissão de Seguridade

existem acho que cópias prontas, inclusive.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Por que V.Exa. não me

entrega esse aí, logo. Pra que burocratizar?

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- (Risos.) Porque eu só tenho

esse, mas posso entregar sem problema nenhum. 

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Mas, se... se V.Exa. confia...

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Será entregue, Sr. Presidente,

será entregue.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) -... que eu vou distribuir a todo

mundo, por que V.Exa. não vai ganhar? Não vou discriminá-la, entendeu?(Risos.) Deputado

Arlindo Chinaglia, V.Exa. com a palavra.

����������� 2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Não, primeiro eu quero registrar

com satisfação as linhas gerais que o Sr. Relator, Deputado Ney Lopes estabeleceu, que em

síntese é romper com aquilo que seria apenas uma troca de informações, mas orientar pra de

fato investigação,  e a partir daí a CPI estabelecer as medidas que julgar adequadas. Confesso

que me surpreendi positivamente com a disposição do Relator, não que eu duvidasse da sua

intenção, mas porque, com as sugestões que apresentei, evidentemente que não era possível

estabelecer um plano. Agora, de maneira ainda solitária, eu tinha imaginado — e aí  quero

contribuir com o Sr. Relator num plano de trabalho — que nós temos basicamente dois tipos

de comparações pra identificar aquilo que diz respeito à formatação de preços em nosso País.

Primeiro... Isso não exclui aquilo que o Sr. Relator já propôs. Mas, primeiro, a comparação

em âmbito nacional. Então, nós temos aí a produção, o transporte e aquilo que nós

poderíamos chamar de distribuição ou comercialização. Eu queria, portanto, sugerir, Sr.

Relator, que V.Exa. levasse em conta alguns elementos que antecipadamente sabemos que

compõem o preço, por exemplo, a propaganda. O Secretário Considera, na Comissão de

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0(',&$0(1726
1~PHUR��������� 'DWD����������

16



Defesa do Consumidor, ele admitiu que compõe o preço de medicamentos o pagamento de

VKRZ de artista famoso que vem, que a empresa decide contratar — o que é, na minha

opinião, rigorosamente um absurdo. Então, no âmbito de conhecer e  mergulhar, usando suas

palavras, no setor em âmbito nacional, eu queria sugerir que nós ouvíssemos inicialmente

pelo menos um representante de laboratórios oficiais, dada a sua condição de empresas

públicas, que não têm componentes de remessa de lucros, nem de propaganda. E que nós

poderíamos... Tem às vezes de corrupção, mas que não vai na planilha de custos, pelo menos

é o que se pensa. Mas, que nós ouvíssemos pra gente conhecer, de início, qual é a estrutura de

composição do preço. Quanto que é de insumo, que que é que se importa, como é que isso é

comprado no Brasil, enfim... Do ponto de vista do setor público eu creio que nós deveríamos,

de início também, ouvir alguém, por exemplo, do Ministério da Saúde, pra saber que compras

são feitas, por onde elas são feitas, se é pela OPAS ou não — né? — com que critérios, como

é que se define, pra ver se tem algum controle. Porque eu creio que isso nos ajudaria a

procurar, digamos, nos papéis, numa eventual auditoria, como propôs o Deputado Luiz

Bittencourt, que acho que é uma boa proposta, nós já iríamos, digamos, com uma orientação

prática de quem tá no meio, evidentemente com o conhecimento que cada Deputado retém.

No que diz respeito ainda àquelas estruturas que V.Exa. propôs... Por exemplo, V.Exa. falou

inicialmente da cartelização, depois da falsificação e fiscalização, depois falou dos genéricos

e depois um painel, pra saber como é que o Estado está comprando. São quatro grandes eixos.

Mas aí me parece que fica faltando algo que diga respeito ao transporte e à distribuição,

comercialização, porque eu penso que isso daí eleva o preço de maneira significativa, e

caberia a essa CPI investigar  qual é a relação que tem inclusive, daqueles que produzem e

como distribuem. Porque os noticiários mostram uma íntima relação que às vezes vai da

farmácia até a empresa fabricante. Então eu acho que a comercialização e o transporte

deveriam também merecer, quem sabe, aí um subitem dessa sua proposta de maneira geral.

Eu queria sugerir ainda que, aquilo que V.Exa. colocou já, mas eu também, como estratégia

pra nós podermos acumular informação e fazermos aqui perguntas, quem sabe, com maior

propriedade e conhecimento: é que nós solicitássemos desde já, por exemplo, pra Secretaria

de Acompanhamento Econômico planilhas de custo, como é que foi a evolução de preços.

Porque isso eu creio que já iríamos acumulando aqui informações para usar no momento

adequado. E ainda aproveitando isso, eu me lembrei, aquilo que V.Exa. sugeriu, tem acordo

de que deveriam ser, enfim, mencionado o que nós queremos, eu sugeriria que a gente

colocasse no mínimo tais informações. Porque, de repente, no curso do debate, V.Exa.
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poderá, como qualquer um de nós, ter a necessidade de perguntar além daquilo que foi

previamente pedido. Não é no mínimo tais ítens. Um outro elemento que me parece que

V.Exa. incluiu na fiscalização seria, digamos, aquilo que nós genericamente chamamos aí de,

das vigilâncias sanitárias na área de medicamentos, que resulta num controle de qualidade.

Então, eu penso que se já está contemplado, é ocioso, mas me ocorre a... E pra concluir, Sr.

Presidente, agradecendo aí a tolerância, eu penso que também deveríamos, uma vez ouvido

inicialmente, na seqüência, laboratório oficial, depois laboratório nacional e depois,

finalmente, os laboratórios multinacionais, até pra gente explorar as disputas que fazem entre

si. Bom, e no âmbito internacional, isso, que dizer, na comparação internacional, queria

sugerir que nós também déssemos uma atenção ao sistema de fabricação e comercialização da

Inglaterra. Porque lá, enfim, depois... Há os que já conhecem, mas ele se diferencia de outros

países capitalistas e de outros países, digamos, entre os sete grandes. Eu acho que é uma

experiência importante e nós talvez devêssemos, naquela sua sugestão, escolher alguns países

pra solicitar que trabalho fazem. Obrigado.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, V.Exa., nobre

Deputado Chinaglia.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Eu queria só, se o Sr. Presidente permitir, um

esclarecimento só ao Deputado.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não,  tem a palavra o

Relator, Deputado Ney Lopes.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Então, V.Exa. objetivamente propõe:

representante de laboratório oficial, ponto um. Ponto dois, o setor de compras de

medicamentos do Ministério da Saúde, não é isso? Área de compras?

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Isso, pra ver aqueles que têm

responsabilidade de fornecer �LQLQWHOLJtYHO��

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- E terceiro... Agora, no terceiro, V.Exa...

comercialização e transporte, V.Exa. tem alguma sugestão concreta ou já estaria atendido

com as indicações que nós fizemos?

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Eu penso que estaria. Só chamei

atenção porque, por exemplo, a gente pedir a evolução de preços e a planilha de custos para

que nós déssemos atenção a esses itens.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado Relator, obrigado

Deputado Arlindo. Com a palavra o nobre Deputado José Ronaldo.
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2�65��'(387$'2�-26e�521$/'2�- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados,

antes da explanação do nobre Relator, Deputado Ney Lopes, preocupava-me muito a questão

dessa CPI, em acontecer com ela o que aconteceu com outras sete que já passaram por esta

Casa. Com as colocações do nobre Deputado Ney Lopes, Relator da matéria, e com as

colocações de todos os Parlamentares que me antecederam, eu vejo que a linha traçada e que

nós vamos traçar nessa CPI é exatamente diferente das demais. E aqui uma colocação do

ilustre Deputado Eduardo Jorge, especialista na área da questão de medicamentos, autor do

projeto dos genéricos e que tem sido tão debatido neste País, ele coloca uma preocupação

dum laboratório internacional, duma multinacional, se não engano a Bayer, de que as vendas

caiu 30%. Numa colocação logo em seguida da nobre Deputada Vanessa, ela coloca

exatamente um gráfico, mostra um gráfico pra gente, que mostra que o consumo no País não

aumenta, mas o volume de vendas aumenta assustadoramente. Então, eu acredito que o que

está acontecendo nesse País é exatamente isto. É um preço dum medicamento absurdo, talvez

o País com medicamento mais caro. E que se esta Comissão não for exatamente fundo nesta

questão, trazendo aqui tão-somente pessoas para fazer exposições, palestras, pessoas

preparadas, treinadas para tal, nós vamos transformar exatamente esta CPI no palco dessas

pessoas responsáveis por esses preços de medicamentos, por esses absurdos que acontecem

neste País com as questões dos medicamentos. Eu quero aqui, nobre Relator, não surpreso,

mas até empolgado com as colocações feitas por V.Exa., com as propostas apresentadas por

V.Exa., que acredito que quase todas elas, pelas exposições aqui feitas pelos demais

Parlamentares, V.Exa. se antecedeu e colocou o ponto de vista que V.Exa. tem já previamente

pensando a respeito do trabalho. E praticamente o que está se colocando, o que nós pensamos,

vem de encontro ao que V.Exa. aqui já colocou. Eu só quero reforçar, Sr. Presidente, que os

trabalhos sejam realmente investigativos, que apure realmente, com rigor, essas questões dos

medicamentos em nosso País. Eu acredito que isso é o maior presente que se pode dar hoje ao

povo brasileiro: é descobrir, é ir fundo, é pesquisar, buscar todos os meios legais, para

realmente coibirmos neste País esses aumentos abusivos do medicamento em nosso País.

Praticamente, Sr. Presidente, é isso que eu tenho a dizer. E realmente dizer que aqui estou

para contribuir com esta CPI, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com proposta

que V.Exa. colocou no requerimento, com todo, com tudo que V.Exa. já disse, com a

experiência que V.Exas. têm no Parlamento, cinco anos de mandato — V.Exa. parece-me até

que é mais do que cinco — né?

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não chega a cinco. (Risos.)
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2�65��'(387$'2�-26e�521$/'2� - Com a experiência de Parlamento, com

todos os demais que têm experiência da área, acho que é uma oportunidade que o Congresso

Nacional tem, mais uma vez, pela oitava vez, de mostrar à sociedade que realmente quer

remédios para o povo em preços accessíveis. Se não realizarmos um trabalho nesta linha,

mais uma vez vamos levar este Congresso, esta Câmara  Federal ao descrédito perante a

opinião pública brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a V.Exa.,

nobre Deputado. Eu tenho certeza absoluta que as outras Comissões não foram inúteis.

Seguramente não conseguiram fazer, mas nós vamos fazer mais que as outras, eu tenho

certeza absoluta nesse sentido, Deputado, com o apoio e a disposição de todos. Eu tenho a

honra de agradecer a sua palavra e de dar a palavra ao Deputado...  Deputado  Márcio  Matos

 não é  membro  ainda da Comissão —  né? —, mas tenha V.Exa. a palavra por cinco

minutos.

2�65��'(387$'2�0È5&,2�0$726�- Eu não sou, mas vou ser um rato dessa

Comissão.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. nos honra com sua

presença, e pela segunda vez vai nos contribuir com suas luzes.

2�65��'(387$'2�0È5&,2�0$726�- Eu vou estar em todas. Agora, Presidente,

eu acho que, analisando as CPIs que foram realizadas nessa Casa, aquelas que realmente

conseguiram atingir mais ou menos o alvo, foram as CPIs que tiveram as denúncias, tiveram

o apoio da mídia e tiveram soluções. E comparando a CPI do Narcotráfico de 91 para esta,

não vou dizer que a de 91 não foi útil, mas a diferença de apoio popular, de interesse de

Governo, de mexer com a sociedade, é muito grande, porque nessa apareceu a figura do

denunciante, foi criada uma condição para que essas pessoas pudessem denunciar. É lógico

que numa CPI do medicamentos nós não vamos  chegar ao nível de fazer com que tenha essas

soluções imediatas da CPI do Narcotráfico, no sentido de até determinar cassação de

mandato, determinar prisões, essa coisa toda. Mas, eu acho que nós temos que ter um objetivo

e as coisas têm que começar a dar alguma luz pro povo no sentido de resultados da CPI. Se a

gente for levar a investigar tudo que deve ser investigado, nós temos aqui a parte do Governo,

no setor da economia, o setor da saúde, da Justiça, da ciência e tecnologia e do ensino

médico. São coisas que eu acho que essa CPI tem que procurar, porque eu acho que uma das

grandes causas dessa medicação estar nesse ponto é justamente uma falta de investimento em

ciência e tecnologia, falta de investimento ou falta de uma, um ensino médico mais
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aprimorado, no sentido  do jovem médico sair com a formação do medicamento básico, e

evitar que essa formação seja feita pelos laboratórios. E por outro lado nós temos o

consumidor, temos o prestador de serviço, a comercialização e a indústria. E ainda nós temos

a parte internacional. Eu acho que se a gente começar  ouvir só o Governo, nós não vamos

apresentar soluções assim, mais ou menos imediato. Por exemplo, no Governo, eu acho que

nós temos que ver, além de tudo que foi falado de UR\DOW\, cartelização, essa coisa toda, acho

que a gente tem que rever até Lei de Patentes, comparar a Lei de Patentes nossa e de outros

países. Acho que isso é uma coisa importante. E no campo da indústria, eu acho que

realmente nós temos que ver em primeiro a indústria pública, depois ver a privada, os

laboratórios nacionais, depois os internacionais. Não adianta a gente trazer o representante

das associações aqui. Eu acho que nós temos que partir do segmento industrial em si. E uma

coisa que eu acho que de suma importância que nós temos que bater, é no que tange na

comercialização, é tanto trazer o pessoal do varejo como o pessoal do atacado, mas também

nós temos que ter um foco muito grande no aspecto da apresentação do produto. Eu acho que

faz parte do mercado realmente você fazer uma apresentação mais ou menos sofisticada, mas

eu acho que tem certos produtos básicos que nós temos que procurar fazer com que tenham

uma apresentação básica. E eu acho que isso vai diminuir em muito o preço da medicação.

Então, eu acho que nós temos aí um leque muito grande pra ser, pra ser pesquisado, mas eu

acho que principalmente na área do Governo nós temos que saber, por exemplo, na  lei,

repetindo, Lei das Patentes, qual é a política de ciência e tecnologia para medicamentos e

insumos médicos e hospitalares. E também com relação ao estímulo que nós temos nessas

indústrias e a comercialização. Então, eu acho que é um negócio tão grande que é difícil

realmente cê fazer um roteiro. Talvez esse roteiro que previamente vai ser feito, talvez

durante a  evolução da CPI tem que ser alterado, porque nós vamos precisar de um apoio do

Governo e apoio da mídia, para resolver isso, que é uma briga de cachorro grande. Então, eu

acho  que quando você tem eventualmente, no decorrer da CPI, você tem alguma coisa mais

escabrosa que apareceu  na mídia, nós temos que atacar, entendeu? Então, por isso que eu

acho difícil você fazer um roteiro desse, mas eu acho que o roteiro tem que ser dividido: parte

governamental, parte de consumo e a parte internacional.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa., nobre

Deputado Márcio Matos. Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre colega Salatiel

Carvalho pelo espaço de cinco minutos.
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2�65��'(387$'2�6$/$7,(/�&$59$/+2�- Sr. Presidente, antes de mais nada

eu quero destacar a oportunidade dessa CPI, haja vista que colegas já se referiram que outras

CPIs ocorreram. Mas, eu acredito que nenhuma, Sr. Presidente, caros colegas, nenhuma teve

o nível de oportunidade que essa CPI está tendo. Nós estamos numa fase de transição nessa

questão de remédios no Brasil, que é a aprovação da Lei de Genéricos. Isso é gênese de uma

verdadeira  revolução nessa área de medicamentos, então, eu acho que é altamente oportuna.

E cresce, Sr. Presidente, enormemente a responsabilidade desta Comissão, haja visto que o

sofrimento da grande massa de brasileiros, que às vezes tem dificuldade  de ter acesso ao

remédio, tem a doença diagnosticada às vezes até precariamente, tem acesso ao hospital, ao

centro de saúde, mas mesmo nesses locais falta inclusive o medicamento. O que me deixa

muito confortável, Sr. Presidente, quero fazer questão de registrar, me deixa confortável e

esperançoso no êxito dessa CPI é exatamente o nível, a qualidade dos membros da Comissão,

Parlamentares do mais alto gabarito, e acima de tudo o nível do Presidente da Comissão e do

Relator. V.Exa. é um dos Parlamentares mais brilhantes que eu conheço, antes de chegar a

essa Casa já era um admirador de V.Exa., quando com tanta competência V.Exa. presidiu esta

Casa. E o nobre Relator, que é um velho companheiro de doze anos aqui em Brasília, Ney

Lopes, sem dúvida alguma conheço profundamente, um dos Parlamentares mais brilhantes e

bem preparados dessa Casa. E eu confesso que a Liderança dessa CPI, o Relator e o

Presidente, nos transmitem um grande conforto e uma grande esperança de que essa CPI sem

dúvida alguma prestará um grande e necessário serviço ao País. Agora, Sr. Presidente, quero

revelar uma preocupação em rápidas palavras. Outros colegas já expressaram isso aqui, mas

nós... Pelo amor de Deus, que essa CPI não seja um mero desfile de depoimentos. Isso nós

não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui os que virão talvez expor algumas idéias trarão

grandes contribuições, mas se nós nos resumirmos a uma seqüência infindável de audiências

e pronunciamentos, nós vamos deixar de mergulhar no que é mais importante, que é nas

entranhas dessa questão de preço e de qualidade, que é isso o que afeta a população brasileira.

E gostaria, pra finalizar, Sr. Presidente, fazer uma sugestão, não sei se já foi feita aqui por

algum colega que me antecedeu, mas fazer uma sugestão principalmente ao Sr. Relator: de

que nós tenhamos, meu caro Deputado Ney Lopes, a melhor assessoria possível. A

necessidade que o Brasil tem de que essa CPI apresente resultados concretos torna imperativo

que nós nos municiemos, não só V.Exa., como Relator, o Presidente, nós, os membros

titulares e suplentes desta Comissão, nós vamos necessitar talvez até, Sr. Relator, de

assessoria que a nossa Casa não disponha. Mas que o Presidente, com o seu prestígio, busque

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0(',&$0(1726
1~PHUR��������� 'DWD����������

22



junto ao Michel Temer, ao Presidente da Casa, as nossas autoridades aqui da Câmara, meios e

condições pra que tenhamos assessoria do mais alto nível, para  que possamos investigar no

nível de profundidade necessário todos esses componentes que aqui já foram citados e eu não

quero ser repetitivo sobre eles, que são exatamente a composição de preço e essa questão

nova, que é a nova Lei dos Genéricos. Eu, portanto, quero saudar a todos os companheiros

desta Comissão e dizer que estou muito otimista e creio que essa Comissão vai chegar a bom

termo.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado Salatiel,

quero fazer suas ou minhas as suas palavras a respeito do Relator. Quanto a mim, muito

obrigado a V.Exa. E eu quero dizer que os propósitos são os mesmos, os de V.Exa. e os

nossos e eu creio que de toda Comissão. E Deus há de nos ajudar de chegar lá, entendeu?

Tenho a honra de conceder a  palavra ao nobre Deputado Sérgio Novais. Cinco minutos tem

V.Exa.

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6�- Inicialmente eu queria saudar o Deputado

Marchezan pela iniciativa, pela eleição na última quarta-feira, Deputado Ney Lopes como

Relator. Estou como suplente dessa Comissão, a suplência da Deputada Vanessa Grazziotin.

Estamos juntos aqui pra dar essa contribuição ao Brasil. Infelizmente, na última quarta-feira

eu estava numa missão oficial em Recife e não pude comparecer à abertura dos trabalhos.

Nós estamos aqui para colaborar. Queria inicialmente fazer algumas observações sobre o

plano de trabalho. Acho que... Oportuno e que contempla as grandes questões, mas queria

fazer algumas observações. Primeiro, eu acho que não adianta a CPI, ela receber visitas sem

estar devidamente municiada de elementos assim muito consistentes. Eu acho que isso que o

Deputado Salatiel colocou, o próprio Deputado Arlindo, eu acho que nessa questão de custo,

de planilha de custo, de composição de custo, essa questão precisa ser muito trabalhada numa

etapa preliminar da Comissão, para que nós tenhamos o domínio de como é que isso é feito

no Brasil. Como... E nessa situação como é que nós vamos dominar custos? Se nós tivermos

os laboratórios oficiais e tivermos também os laboratórios de manipulação, que são exemplos

de onde se faz medicamentos a custos bem menores do que estão apresentados aí no mercado.

Então, essa é uma questão preliminar, que acredito que seja muito importante para que a

Comissão amanhã, num embate que vamos ter tanto com as autoridades quanto com os

representantes das indústrias, dos sindicatos, nós tenhamos aqui um nível de conhecimento e

de profundidade que nos faça progredir com mais rapidez dentro dessa CPI. Eu acredito que

dos quatro pontos, Relator Ney Lopes, dos quatro pontos nós temos o primeiro e o terceiro
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que têm uma vinculação direta — né?: a cartelização, os preços, a remessa de UR\DOWLHV, a

evasão fiscal. Juntamente com a questão dos genéricos e similares, esses dois pontos têm

diretamente vínculos. Como também temos a falsificação e controle de qualidade com a

questão da legislação de medicamentos, que eu ampliaria. Eu acho que essa questão da

legislação, ela tem que ser ampliada mais pro papel do Estado. Porque tem a questão da

legislação, mas tem a atuação do Estado na  vigilância, nos impostos. Isso precisa também ser

analisado, como também no nível de acompanhamento da política de medicamentos no

Brasil. Então, eu acredito, e aí é uma sugestão que precisa ser analisada, em função da

necessidade, de celeridade e de profundidade, de que se poderíamos dividir ou subdividir a

Comissão, a Relatoria, as Sub-Relatorias, no sentido de avançarmos na questão de preço,

cartelização, juntamente com os genéricos. E a outra, o outro setor, a outra banda da CPI

ficaria com essa questão da falsificação, porque essa questão estaria em tese desvinculada,

desvinculada  da questão do preço, da cartelização. A falsificação é outra, é outro crime que

está se cometendo. Juntamente com a legislação e o papel do Estado que eu acredito que seria

mais amplo, no sentido de que nós tivéssemos condições no final da CPI, além de detectar as

irregularidades, nós avançarmos em propostas, em coisas conseqüentes para o Brasil de

imediato. Porque esse é o anseio da sociedade brasileira. Realmente, onde passamos o povo

não está tendo acesso, é uma coisa criminosa no nosso País, dentre outras. Mas,  as pessoas

não terem acesso, somente a metade do povo brasileiro ter acesso a medicamentos, é uma

coisa que nos causa espécie. E nós temos que alterar completamente esse quadro brasileiro, se

pensamos em ser representantes de todo o povo brasileiro. Portanto, essa CPI tem que

trabalhar para que a metade do povo brasileiro tenha acesso aos medicamentos no nosso País.

Portanto, eram essas as observações e agradeço a atenção.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado Sérgio

Novais pela sua contribuição. Tenho a honra de dar a palavra, de conceder a palavra ao nobre

Deputado Arnaldo Faria de Sá.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Sr. Presidente, Deputado Nelson

Marchezan; Sr. Relator, Deputado Ney Lopes, eu acompanhei com satisfação a exposição do

Deputado Ney Lopes, quando ele fala o relatório e ele mostra um relatório de TV educativa e

não de TV comercial. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Quer dizer, buscar

realmente resultados e não pirotecnia. Eu só queria fazer duas sugestões a V.Exa., uma delas

inclusive já lhe soprei: eu acho que o seu relatório devia aprofundar um pouco mais a questão

da falsificação, porque aquele paciente que lamentavelmente toma remédio falsificado não
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vai ter nenhuma melhora, e o risco é  muito grande. E o outro detalhe, que já  foi abordado

pelo Deputado Sérgio, é a questão da falta de medicamentos. Eu acho que independentemente

do preço do medicamento o pior é a  fala de medicamentos. E se no meu Estado, em São

Paulo, Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, unidades federais não têm medicamento.

Medicamento que o médico prescreve como necessário e que deveria ser fornecido àquela

pessoa que não tem condições nenhuma de aquisição e vai lá  no HC, vai lá no Hospital São

Paulo, vai na Santa Casa, vai no posto de saúde do Estado, no posto de saúde do Município,

na unidade federal, não tem o medicamento. E simplesmente, quer dizer, a coisa não tem

conseqüência nenhuma. O médico de um hospital público — estadual, municipal ou federal

— receitou medicamento, sabedor que a pessoa não tem condição de adquirir. E ele vai à

farmácia daquele hospital, daquele posto de saúde, daquele posto de saúde, e a informação é:

não tem o remédio. Então, ou o médico é irresponsável, que prescreveu o remédio sabedor

que não tem esse remédio, ou então ele tá faltando com o compromisso com o paciente. Quer

dizer,  já devia ter pensado num remédio alternativo ou numa solução, porque ele prescrever

o remédio, sabendo que não tem aquele remédio na farmácia e que a pessoa não tem condição

de adquirir aquele remédio, é uma total irresponsabilidade. Eu acho que tem que ser uma

preocupação nossa aqui a falta de medicamentos. A falta de medicamentos. Até por que nós

acabamos de aprovar, ainda recentemente aqui, prorrogação da CPMF, que é pra isso,

aprovamos já na Câmara, dependente de aprovação no  Senado o aumento do Orçamento para

a área da saúde, vinculados os orçamentos federais, estaduais e municipais. E eu acho que de

repente nós passamos ao largo disso. Esse é sinceramente um grande problema. Muito mais

caro do que o preço de qualquer remédio é o remédio que não tem, pra quem não pode

adquirir. Então, queria sugerir a V.Exa., ao cumprimentá-lo, que efetivamente colocasse

como uma das suas propostas a falta de medicamentos, além de aprofundar a questão da

falsificação. E, também, aduzindo a uma proposta já do Deputado Arlindo Chinaglia, não

apenas o comércio de transporte; as distribuidoras. Porque as distribuidoras fazem o que

querem nesse mercado e realmente não tá contemplado na proposta de V.Exa., aduzindo à

proposta do Deputado Arlindo Chinaglia, quando ele fala do comércio e transporte, as

distribuidoras. E, também, talvez numa segunda etapa, não agora nessa primeira etapa, a

questão  do remédio dos portadores da AIDS. Que nós sabemos que o  Brasil não tem dado a

atenção devida nesse caso, que inclusive reportagens de ontem mostram que é uma

preocupação geométrica. E o Brasil não tem dado  a dosagem adequada no tratamento,  

quando se dá hoje... é... o tratamento chamado duplo, quando nós sabemos que já  existe
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tratamento tríplice e que poderá efetivamente trazer um problema muito grave para o País em

futuro recente.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a V.Exa.,

Deputado Arnaldo Faria de Sá. Como último orador, tenho a honra de conceder a palavra ao

nobre Deputado Raimundo Gomes de Matos.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Sr. Presidente, eu só queria

indagar do Sr. Relator...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- ... se ele aceita pelo menos a

sugestão em relação à falta de medicamentos, que é uma coisa que eu estou...�É porque não���

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) -  Creio que sim. Ele havia me

manifestado isso e...

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- É, mas se ele manifestou a

V.Exa. nós não tivemos conhecimento.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom. Tem a palavra o

nobre Deputado Raimundo.

2�65��'(387$'2�5$,081'2�*20(6�'(�0$726�-  Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs. e Sras. Deputados, designado que fui pelo nosso partido, o PSDB, de aqui como

suplente participar dessa  Comissão, nós queremos dizer da expectativa que existe da

população brasileira para que realmente essa CPI, como às vezes a imprensa diz, não vire

SL]]D. A responsabilidade nossa é muito grande, até porque pelo que já foi divulgado, por que

toda a população está passando, existe essa necessidade de nós darmos resposta à sociedade,

haja vista que a questão da assistência farmacêutica é acima de tudo um compromisso social e

acima de tudo um componente do sistema SUS. Nós não podemos implementar, dinamizar,

fortalecer o sistema SUS se nós não temos a definição clara da assistência farmacêutica como

insumo necessário a fazer o SUS ser trabalho, ser gerenciado, dando resposta à população

brasileira. É claro que o roteiro que V.Exa., como Relator, apresentou, dos mais compatíveis

possíveis, as linhas gerais, também. Agora, eu acredito que seria a princípio necessário, nós

verificarmos junto ao Ministério a questão da política nacional de medicamentos. A

responsabilidade da União, a responsabilidade dos Estados, a responsabilidade dos

Municípios no tocante a sua competência, a sua responsabilidade. Porque, de portaria, de

resoluções do Ministério, do CONASS, do CONASEMS, eu acredito que todos os

Secretários Municipais estão cheios. No tocante também aos genéricos é indiscutível que se
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torne necessário cada vez mais nós elucidarmos toda essa questão da ABIFARMA, toda essa

questão que já foi colocada pelos nossos companheiros Parlamentares, mas o momento é

ímpar. O momento, além de ser ímpar, é um momento  que cada vez mais nós temos que dar

essa resposta à sociedade brasileira. E tem dois itens que eu acredito que deve ser lembrado.

Primeiro, é a questão nos últimos anos: foi observada uma fusão muito grande entre

empresas, entre indústrias farmacêuticas. Houve a fusão da Roche com a Sintex(?), houve a

fusão da Bristol com a  Squibb,  houve a fusão da Ciba com a Geigy, houve a fusão da Glaxo

com a Wellcome, quer dizer: várias empresas, inclusive multinacionais e transnacionais,

fizeram fusões aqui no Brasil — e nós não observamos como foi feito essas fusões —

,tornando cada vez mais esse setor oligopolizado. Nós queremos dar essa preocupação porque

esse mercado já movimenta, é o quinto maior mercado nacional, é da indústria farmacêutica,

que movimenta cerca de 15 bilhões de reais. E como profissional também da área de saúde

nós precisamos ver também a questão do assédio, através do PDUNHWLQJ, através a

publicidade, através... Às vezes, mesmo, o acadêmico mal ingressou na faculdade de

Medicina já estão lá a força compressora da  publicidade em cima dos acadêmicos,  e com

isso dificultando, inclusive, que eles aprendam o nome farmacêutico do princípio ativo dos

medicamentos. Porque ele fica já condicionado psicologicamente só prescrever aqueles que

estão praticamente na sua porta. É essa as nossas considerações, certos de que, pela

competência que tem o nosso Presidente Marchezan e pela competência que tem V.Exa.,

Deputado Ney Lopes, nós sabemos que, com certeza, essa CPI irá dar grandes resultados

positivos à sociedade brasileira. Nosso obrigado.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a V.Exa.,

nobre Deputado Raimundo Gomes de Matos. E eu quero dizer que foi reaberta (risos)

inscrição ao nobre Deputado Vicente Caropreso, a quem tenho a honra também de conceder a

palavra por cinco minutos.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Sr. Presidente, pela ordem.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Eu só queria sugerir a V.Exa. o

seguinte: a sugestão do Deputado Ney Lopes, ela deve ser aprovada. E se nós esgotarmos os

oradores correremos o risco de não termos TXRUXP pra aprovar. Então, como o TXRUXP tá

no limite agora, eu queria sugerir a V.Exa. que nós aprovássemos a sugestão do Deputado

Ney Lopes, caso contrário nada será aprovado e iremos perder uma semana.
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2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Não. Nós,  vamos votar toda

a matéria,  que tem TXRUXP na presença. A menos que alguém queira obstruir, tem TXRUXP.

Eu vou dar a palavra. E logo, imediatamente após o Deputado Caropreso, eu terei, eu

submeterei todas as sugestões que se encontram aqui sobre a mesa, inclusive as de V.Exa.

2�65��'(387$'2�9,&(17(�&$5235(62�- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, também teria algumas considerações a fazer. E inicialmente gostaria de dispor a

essa Comissão uma série de separatas dos principais jornais do Brasil desde junho, a respeito

dessas matérias. Acho que vai ser bastante interessante. E além disso, eu vejo que algumas

confissões já estão até estampadas na imprensa. Uma delas é a aberração de que as pessoas

que vendem produtos nas farmácias estão recebendo propinas por alguns laboratórios. E

abertamente isso foi dito como uma coisa normal, uma coisa já enraizada, quer dizer, a saúde

da pessoa, o bem-estar físico dos cidadãos está à mercê de uma propina eventualmente

recebida por um outro laboratório, um gigante multinacional que está ali para fornecer uma

percentagem ou um prêmio — uma bicicleta ou algum outro tipo de prêmio de viagem — pra

quem vender mais para tal indústria farmacêutica. Isso é uma aberração que nós temos que ir

a fundo. E está estampado nos jornais. Nós não podemos compactuar com esse tipo de

situação, que no mínimo fere a ética de todos os profissionais envolvidos. E nesse sentido

está na hora também de irmos muito mais a fundo no cumprimento do horário dos

farmacêuticos responsáveis pela venda a varejo nas inúmeras farmácias do Brasil. Acredito

que a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela se faz, mais do que nunca,

uma necessidade urgente, urgente. A implementação de alguns centros para análise de alguns

medicamentos, principalmente os genéricos agora, que têm que ser habilitados a entrar dentro

do rol dos inúmeros medicamentos a serem utilizados tanto em varejo quanto nas farmácias

dos hospitais. E, portanto, nós, além de termos que convocar o Sr. Gonzalo Vecina Neto,

como representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa Comissão tem também

que detectar eventuais falhas que estejam ocorrendo dentro da Agência Nacional, porque

acredito que o controle desses medicamentos e a liberação desses medicamentos para o

comércio através desses centros, da escolha desses centros pra análise desses produtos, seja

uma coisa de vital importância para que essa Lei dos Genéricos possa realmente surtir efeito e

para que os genéricos estejam o mais rapidamente possível disponíveis no comércio

brasileiro. E essa é uma questão central que nós temos que encarar, porque, como disse

inicialmente o nobre Deputado —né? —, essa CPI... E eu quero fazer aqui até um parêntese,

Relator Ney Lopes: eu acredito muito nessa CPI. Porque é muito melhor que essa CPI inicie
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agora, com calma, com tranqüilidade, longe de tantos holofotes, mas que a gente possa

encontrar esse fio da meada e realmente darmos, acima de tudo, respostas que já deveriam ter

sido dadas por inúmeras autoridades do País, constituídas, e também por pessoas que vêm

aqui ganhar um monte de dinheiro no Brasil. Então, são essas as considerações. E parabenizo

o Relator pela estratégia de início, que achei completamente factível e altamente ponderada e

centrada realmente no foco principal dessa CPI. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr.

Relator.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa., nobre

Deputado Vicente Caropreso. Vou fazer algumas proposições. Primeiro, eu gostaria de dizer

aos Srs. e Sras. Deputados, que na primeira reunião nós já havíamos mais ou menos

deliberado que os nossos trabalhos funcionariam até o fim, até agora, enquanto permanecer o

Congresso em atuação, ou seja, até o dia 15, e que depois nós voltaríamos a nos reunir

juntamente com a convocação. Trabalharíamos com a convocação. Para que não paire

dúvidas sobre isso, eu vou submeter a votação isso, para que a gente... fique desde logo

determinado que esta Comissão vai trabalhar até o dia 15 e prosseguirá a partir do dia 11 de

janeiro, com a convocação. Os que estiverem de acordo fiquem como se encontram, os que

estiverem contrário se manifestem. (Pausa.) Tá aprovado por unanimidade.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Sr. Presidente? Sr. Presidente?

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Segundo lugar, eu gostaria

de...

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Sr. Presidente?

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Logicamente que essa é uma

vontade nossa. Pra que se materialize, terá que constar na convocação extraordinária. Se não

constar, a nossa, nossa...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Não, não precisa

regimentalmente convocar. Esta Comissão tem cento e vinte dias, independente da

convocação. Nós podemos nos reunir aqui, ainda que o Congresso não esteja convocado. Se

alguém quiser fazer uma reunião entre o Natal e fim do ano, conte comigo.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) -  Conta prazo. Nós estamos

contando... (Interferência no microfone.) 

�1mR�LGHQWLILFDGR� - É o celular de alguém aí. É o celular do Presidente.
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�1mR�LGHQWLILFDGR� - A culpa é do Deputado Hauly, que tá...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Por inadvertência eu havia

deixado ligado. Desculpe. Então, essa... Eu posso mandar ver, mas eu tenho esta informação

como uma informação balizada e legal. É isso, né? É isso. Portanto, entendeu? Agora, o que

eu gostaria é o seguinte: sobre a mesa, antes de submeter as sugestões do Sr. Relator, eu

queria dizer que eu tenho sobre a mesa um requerimento do Deputado Eduardo Jorge, que eu

já havia passado ao Relator, sugerindo uma série de convocações de laboratórios, entidades

e... Tenho aqui umas sugestões do Deputado Alceu Collares, Alceu Collares, de uma série de

convidados também da Comissão, que ele deseja que sejam examinados. Tenho uma sugestão

do Presidente, que é o autor do... que nem fez na forma de requerimento. Tem o requerimento

do Deputado José Linhares também, com... Linhares, que faz uma série de sugestões de

convocação. Não preciso lhes dizer que em todos esses requerimentos há muitos nomes, que

são os mesmos, varia pouca coisa. Sobre a mesa também o requerimento do Deputado

Arlindo Chinaglia e Deputado Geraldo Magela, também com uma convocação de uma série

de nomes e entidades. Também o requerimento do Deputado Luiz Bittencourt, com 26

sugestões de convocações, desde o Ministro da Saúde até... o último item é o representante da

Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos. Também do Deputado Luiz Bittencourt

requerimento de auditoria, contabilidade das indústrias de medicamentos e outras

providências. Também do Deputado Luiz Bittencourt requerimento para colocar na internet

KRPH�SDJH�—�não é? — que já foi, já foi providenciado esta medida. Então, isso já está

atendido. Também uma linha telefônica, que também foi colocado o número 800,

disponibilizado também que, para o... Ainda do Deputado Luiz Bittencourt, seja solicitado à

Secretaria de Acompanhamento Econômico,  da Fazenda cópia dos processos — e cita o

número dos processos aqui para serem requeridos. Do Sr. Deputado Luiz Bittencourt

também, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o resultado do balanço e

auditoria nas indústrias farmacêuticas. Acho que esses dois requerimentos estão em parte já

atendidos pelo requerimento do Sr. Relator. Esse aqui, também do Deputado Luiz

Bittencourt, requerimento para o Ministério da Justiça, envio de cópias de processos de

investiga... instaurados para investigar onze laboratórios farmacêuticos pela alta abusiva de

medicamentos em mais de 40% entre dezembro de 98 e julho deste ano. Requerimento do

Deputado Luiz Bittencourt, as seguintes informações da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária: quais as medidas adotadas por aquela Agência para acompanhar as variações de

preço de medicamentos no País e quais os resultados obtidos com o acompanhamento até o
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momento. Também do Deputado Luiz Bittencourt, requerimento ao Sr. Ministro da Fazenda:

esclarecer providências tomadas pelo Governo Federal para fiscalizar o comportamento da

indústria farmacêutica, bem como os procedimentos adotados. Requerimento ao Sr. Ministro

da Fazenda, também do Deputado Luiz Bittencourt: informações relativas aos procedimentos

adotados nos aumentos abusivos dos preços dos remédios a partir da implantação do Plano

Real. Também do nobre Deputado Luiz Bittencourt, requerimento ao Sr. Ministro da Saúde,  

Exmo. Sr. Ministro da Saúde: esclarecer quais mecanismos de controle adotados pelo

Governo Federal para fiscalizar a evolução dos preços e controle de qualidade dos

medicamentos no que toca principalmente à falsificação de medicamentos. Requerimento do

nobre Deputado Luiz Bittencourt: seja convidado para comparecer a esta Comissão

Parlamentar de Inquérito representante da )RRG�DQG�'UXJ $GPLQLVWUDWLRQ, não sei mais o

quê, organismo norte-americano encarregado de garantir a qualidade dos medicamentos e

comercialização nos Estados Unidos. Vamos ter que nos dirigir ao Bill Clinton.

Requerimento do nobre Deputado Luiz Bittencourt: seja convidado a comparecer à Comissão

o ex-Ministro de Saúde, Jamil Haddad, para falar sobre o controle de preços, qualidade dos

medicamentos, assim como Lei dos Genéricos e falsificação de remédios. Requerimento do

nobre Deputado Luiz Bittencourt: seja solicitado ao Ministro da Justiça o fornecimento da

relação dos primeiros 98 remédios que serão vendidos com o nome genérico, substância

ativa, com as devidas explicações sobre a adoção da medida. Também do nobre Deputado

Luiz Bittencourt, requerimento para que seja solicitada à vigilância, Sociedade Brasileira de

Vigilância de Medicamentos, SOBREVIME, o envio do resultado do estudo realizado pelos

professores André Luís de Almeida Reis e Jorge Bermudes, do Núcleo de Assistência

Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde, da Fundação Getúlio Vargas, sobre a questão das

regras que ditam a política de preços de remédios no País. Também do nobre Deputado Luiz

Bittencourt —  e já estamos chegando no fim: seja solicitada à Fundação Getúlio Vargas

levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Economia, contendo a evolução dos

preços dos produtos farmacêuticos no período de julho de 94 a julho de 99, com variações e

percentuais acumulados pelos preços dos medicamentos de 94 a 99. Requerimento do nobre

Deputado Luiz Bittencourt à Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, requerendo informações

que detém sobre a diferença entre os preços dos medicamentos e mais produtos elaborados

pelo Instituto de Tecnologias em Fármacos, Far-Manguinhos, daquela Fundação e os que são

cobrados nas farmácias e drogarias e produtos equivalentes. Deputado Luiz Bittencourt,

requerimento ao Ministério da Saúde ou Fazenda: levantamento a respeito dos preços dos
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medicamentos fornecidos ao Governo via hospitais, com os preços cobrados dos usuários das

farmácias. Há informações que os preços caem para um décimo de um para outro.

Requerimento da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin, encaminhado o seguinte pedido de

informações ao CADE: cópia dos processos que aquele Conselho move contra a indústria de

medicamentos. Também sejam tomados depoimentos da Sra. Gilda Almeida de Souza,

Presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR. Seja o depoimento da Sra.

Célia Machado Gerbásio Chaves — também da Deputada Vanessa Grazziotin — Chaves,

Presidente do Conselho Regional dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Depoimento do

Sr. Jaldo de Souza Santos, Presidente do Conselho Federal de Farmácias, também da

Deputada Vanessa Grazziotin. Também da Deputada Vanessa Grazziotin, depoimento do Sr.

Antonio Barbosa da Silva, do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal. Também

da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin: requerer depoimento do Sr. Cláudio Considera,

Secretário de Acompanhamento Econômico. Da Deputada Vanessa Grazziotin, encaminhado

o seguinte pedido de informações à Secretaria de Acompanhamento de Preços: cópia das

planilhas de custo e medicamentos de que dispõe a Secretaria. Depoimento do Sr. José

Rubens Alcântara Bonfim, SOBREVIME, convocando-o para dia e hora, também da

Deputada Vanessa Grazziotin. Também da Deputada Vanessa Grazziotin, depoimento do Sr.

Deputado, do Sr. Jorge Antônio Zepeda(?) Bermudes, Presidente  da Associação dos

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ALFOB. Deputada Vanessa Grazziotin:

convocando depoimento do Sr. Marco Aurélio Pereira, Presidente do Sindicato Farmacêutico

do Estado de São Paulo. Deputada Vanessa Grazziotin, requerendo o depoimento do Sr.

Rilke�"��Novato Públio, Presidente do Sindicato Farmacêutico do Estado de Minas Gerais.

Deputada Vanessa Grazziotin, requerendo o depoimento do representante do Conselho de

Acompanhamento dos Direitos Econômicos — CADE. Deputada Vanessa Grazziotin,

convocando a Sra. Sara Cante(?), Presidente da Associação dos Laboratórios Nacionais

Farmacêuticos — ALANAC. Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin, requerendo depoimento

do representante da ABIFARMA. Esses requerimentos. Eu queria...

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È� - Sr. Presidente, Sr. Presidente,

eu queria fazer uma sugestão a V.Exa., ao Relator e aos demais componentes da Comissão.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Ouço V.Exa.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Eu queria que nós

aguardássemos uma manifestação do Relator sobre todos os requerimentos, até para

compatibilizá-los; aprovássemos hoje a proposta dele, Relator, pra já ter um norte; e que
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V.Exa. também distribuísse cópia desses requerimentos a todos os membros, até pelo fato de

ser um número de requerimentos muito grande e tratarem algumas vezes de repetição. Que

não fosse aprovado um coquetel de requerimentos.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Eu havia dito a V.Exa. que ia

ler os requerimentos e ia fazer uma proposição. De forma que V.Exa. se antecipa, não teve

paciência pra me escutar.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Desculpa, Presidente.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Mas, é do seu direito. Eu

queria era exatamente propor à Comissão que nós aprovássemos a sugestão do Sr. Relator,

incluindo aqui, desde logo, a UNESCO, a Organização Mundial de Saúde e a OPAS como

mais um item, e também a Federação dos Hospitais, o Presidente. Aprovado esse

requerimento, nós submeteríamos ao Sr. Relator para que desse parecer sobre todos estes. E

todos aqueles que ele julgasse desde logo aceitar, eu teria autorização dos Srs. Parlamentares

para tomar as providências. E aqueles que ele entendesse que não, oportunamente eu

submeteria aos Srs. Deputados. Apenas por uma economia processual, porque se o Sr. Relator

me disser amanhã: "Olha, eu tenho a sugestão do Deputado tal, que eu quero desde logo

aceitá-la"...Então, nós ficaríamos autorizados a processar o andamento disso. De acordo, Sras.

e Srs. Deputados?

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Eu gostaria apenas de relembrar,

além da OPAS e OMS, ampliar o número dos laboratórios de  dez para 35.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Acatei.

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Já acatou. É porque não havia

essa informação.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - De dez para ...

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Trinta e cinco. Trinta e cinco

maiores.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Trinta e cinco. Também

sugestão aceita. Então, se as Sras. e Srs. Deputados estiverem de acordo permaneçam como

se encontram. Os que estiverem contra modifiquem a posição. (Pausa.) Aprovado por

unanimidade.

2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Quero fazer um requerimento,

Sr. Presidente.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tem a palavra.
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2�65��'(387$'2�$51$/'2�)$5,$�'(��6È�- Que o relatório sugerido pelo

nobre Deputado Ney Lopes com as mudanças, os aperfeiçoamentos, também sejam

distribuídos à gente, porque ele fez uma série de retificações, de alterações e de modificações,

 e nós estamos aprovando... é... em tese. E eu gostaria de ter na íntegra.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Faremos o requerimento

das duas coisas. Tanto a sugestão do Sr. Relator, quanto cópia desses requerimentos serão

distribuídas aos Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu vou tentar...

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Sr. Presidente, só queria fazer ...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tem a palavra.

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Não, o próprio Relator salientou

que era uma proposta de trabalho inicial, até porque no decorrer dos trabalhos poderia ser

excluído ou incluído, enfim, até mudar o rumo. Então, talvez à guisa de contribuição, aquilo

que — acrescentando no encaminhamento de V.Exa. que foi muito bom — aquilo que for,

assim por exemplo, requerimentos de informações que foram propostos ou por escrito ou até

verbalmente, se não houver oposição do Sr. Relator, que nós fizéssemos já de início. Porque

nós teríamos relatórios e aí ...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Nesse sentido, é...

Claramente. Peço ao Sr. Relator que se manifeste a esses pedidos de informações pra agilizar

a economia processual e nós não dependêssemos de uma outra reunião, né? Nós... Eu queria

ouvir os Srs. Deputados. Eu vou evidentemente tentar já trazer algum dos convidados para a

próxima reunião, que eu penso poderia ser na próxima quarta-feira, às 14h, ocasião em que  

nós faríamos a eleição do Primeiro Vice também. Agora, eu pergunto, Srs. Deputados, se por

acaso, ainda assim, nós não tivermos, não pudermos conciliar a presença ainda, faríamos

assim mesmo a reunião? 

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Lógico.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Faríamos? Então, está

convocada uma reunião pra próxima quarta-feira. Nem sei o dia da semana, mas deve ser dia

30, né?

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Dia 1º.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Dia 1º, né? Dia 1º de

dezembro, às 14h, neste mesmo local, Plenário nº 7. Nada mais havendo a tratar, eu quero

agradecer a presença e a contribuição dos Srs. Deputados e particularmente o Sr. Relator.  E

dou por encerrada a reunião. Obrigado.
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