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CPI - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 

27.08.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Havendo o número 

regimental, declaro aberta a 16ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída pelo Ato nº 47/2019, com a finalidade de apurar denúncias de 

irregularidades afetas à gestão da Fundação para o Remédio Popular - FURP - 

envolvendo casos de corrupção no contrato da construção da fábrica de medicamentos, 

bem como para se averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da 

judicialização das demandas para o fornecimento do medicamento de alto custo.  

Registro com muita alegria a presença dos nobres deputados: Agente Federal 

Danilo Balas, nobre deputada Beth Sahão, nobre deputado Thiago Auricchio, nobre 

deputado Alex de Madureira e Edmir Chedid na Presidência. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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

 

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

Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Que seja dispensada a leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental a solicitação 

de Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata. O objeto desta reunião é 

proceder as seguintes oitivas: 1 - Sr. Francisco Caravante, ex-funcionário da Furp e 

Gerente de Relações Institucionais da CPM - Concessionária Paulista de Medicamentos; 

2. Sr. Adivar Aparecido Cristina, ex-funcionário da Furp, citado em reuniões desta CPI 

como tendo participado de discussões sobre a execução e conclusão das obras de 

construção da fábrica da Furp de Américo Brasiliense. 

Então peço ao Sr. Francisco Caravante, ex-funcionário da Furp, que tome o 

assento ao meu lado direito aqui. Sr. Francisco Caravante, obrigado por ter vindo, 

agendado com a nossa assessoria. Antes de mais nada, pelo nosso Regimento Interno e 
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pela legislação vigente, eu vou passar à mão de V.S.ª um termo de compromisso do 

depoente, que passo a fazer leitura até para o senhor ter conhecimento do que se trata. É 

algo usual aqui na CPI.  

“O senhor foi convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída com a finalidade de apurar as denúncias de irregularidades afetas à gestão da 

Furp, envolvendo casos de corrupção no contrato para construção da fábrica de 

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

pelo Tribunal de Contas de São Paulo, e ausência de planejamento e os impactos da 

judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Como testemunha, com fundamento nos Arts. 203 e 218, ambos do Código de 

Processo Penal, combinados com o § 2º, Art. 13, da Constituição do Estado de São 

Paulo, e Art. 3º da Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como as demais 

normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-me adverti-lo 

que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, calar, ou negar a 

verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto no Art. 

4º, Inciso II, da Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952”.  

Feita a leitura deste texto, eu passo ao senhor um termo de compromisso. O 

senhor vai preencher com os seus dados e fazer a assinatura declarando que está ciente 

daquilo que acabamos de fazer a leitura. O Sr. Francisco Caravante acabou de assinar o 

termo aqui. Passo à secretaria para juntar ao processo e pergunto ao senhor se o senhor 

quer fazer uma breve explanação do seu trabalho.  

Logo em seguida nós vamos passar para que os Srs. Deputados e Sras. Deputadas 

possam fazer as perguntas necessárias. Já está inscrita aqui a nobre deputada Beth 

Sahão, que foi a autora do requerimento.  

O senhor gostaria de expor o seu trabalho? Se o senhor puder falar quem o senhor 

é, o seu currículo um pouquinho, rapidamente falar o que o senhor deseja sobre a sua 

participação dentro da Furp pode até ajudar aqui. Muitas perguntas dos deputados já 

podem ser respondidas pelo seu pronunciamento agora.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Meu nome é comprido, é Francisco de 

Paula Garcia Caravante Júnior - Caravante é meu pai. Eu sou farmacêutico bioquímico 

formado na Unesp, em Araraquara, há mais ou menos 30 anos, e eu tive uma carreira 

ampla em diversos ambientes. Eu saí de Araraquara e por dez anos fiquei fora de 

Araraquara e voltei depois de dez anos para fazer uma carreira acadêmica.  
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Desenvolvi meu mestrado de volta na faculdade de Araraquara, na Unesp, e passei 

a desenvolver uma carreira acadêmica na área de graduação. Eu fui professor de Ética e 

Legislação Farmacêutica em diversas universidades e professor de pós-graduação, que 

ainda sou em alguns módulos pelo Brasil. E na carreira formal, na carreira desses dez 

anos que eu fiquei fora de Araraquara, eu comecei a minha carreira dentro da indústria, 

na verdade na indústria química, desenvolvendo medicamentos.  

Depois, eu fui para hospital. Trabalhei dentro de hospital, uma parte em São 

Paulo, e fui ter a minha farmácia. Eu tive a minha farmácia em Santo André durante um 

tempo e depois cumpri aqueles dez anos que eu fiquei em São Paulo. Voltei para 

Araraquara e fiquei quando eu vim desenvolver a parte acadêmica.  

Em 2007, eu abandonei a parte acadêmica de graduação, fiquei só com a pós-

graduação, junto com uma consultoria que eu mantenho inclusive paralela até hoje. Em 

2010, eu fui convidado pelo Dr. Victor Hugo Travassos, que já esteve aqui, para 

conhecer a fábrica.  

Na verdade, eu fui indicado por ele e convidado pelo superintendente da época 

para assumir a gestão administrativa, um cargo de gerência administrativa da unidade de 

Américo Brasiliense, da Furp, pelo estado, na condução da - a gente chama de “startup” 

da fábrica - do início das atividades da unidade de Américo Brasiliense.  

Essa atividade se desenvolveu até o final de 2013, quando se iniciaram as 

atividades da PPP, onde houve a migração das atividades da Furp para as atividades da 

CPM e aí no processo de migração que foi conduzido entre a Furp e a CPM, eu aceitei o 

convite de migração que foi declarado aqui inclusive pelo Dr. Flávio Vormittag quando 

ele veio e fez a explanação do processo de migração.  

Eu aceitei o processo e fui para a CPM, onde eu sou gerente sênior de relações 

institucionais e acumulo o planejamento, a logística e a responsabilidade técnica da 

concessionária da CPM até o momento. Essas são de maneira mais sucinta as atividades 

que a gente exerce hoje dentro da CPM.  

A gente cuida de toda a parte... Na Furp, a gente assumiu na chegada, em junho de 

2010, quando eu cheguei à Furp, a fábrica estava praticamente toda instalada e eu cuidei 

da parte administrativa - a gente chama de “utilidades e facilidades”, a parte de 

infraestrutura para que a unidade possa produzir, para que ela possa fazer a sua 

atividade de produção. 

Então, na área produtiva, na área industrial, isso quem fazia já veio aqui, é o 

Ricardo Lima. O Ricardo Lima era o gerente industrial, então ele na parte de 



5 
 

equipamentos produtivos, a parte de fazer o remédio propriamente dito. Então ele 

cuidava da parte dos equipamentos produtivos.  

Os senhores que foram na fábrica puderam ver naquele segundo pavimento todos 

aqueles equipamentos que fazem o remédio propriamente dito. Essa área era a área de 

domínio do Ricardo e toda a área de domínio de infraestrutura, todo o restante da 

fábrica que dá suporte para que a área produtiva possa andar, na verdade foi o convite 

que o Dr. Victor Hugo me fez. Eu conheço o Dr. Victor Hugo desde quando eu era 

estudante e aí a gente fez esse trabalho.  

Em paralelo a toda essa minha atividade profissional e acadêmica, eu tenho uma 

atividade que é profissional também, que me deu capacitação na área pública, que foi 

desde quando me formei eu trabalhei em diversas comissões profissionais ligadas ao 

Conselho Regional de Farmácia.  

Eu trabalhei nas comissões assessoras do Conselho Regional de Farmácia na área 

de Formação Profissional, na área de Farmácia Pública, na área Industrial e eu fui eleito 

conselheiro regional desde 2006. Depois 2007/2008. Desculpe, 1998/1999, porque 

depois eu fui eleito conselheiro, secretário-geral, vice presidente e presidente do 

Conselho Regional de Farmácia entre 2004 e 2005, que são atividades não remuneradas 

da atividade profissional.  

A gente chama isso de política profissional, mas é uma autarquia federal que 

obedece ao regime público e que a gente obrigatoriamente obedece às leis federais de 

licitações, de gestão pública, de Tribunal de Contas e de execução orçamentária pública 

e de conhecimento de relações públicas, que inclusive nos capacitou inclusive a poder 

ser indicado para exercer a função pública comissionada na Furp na época de exercício 

da chegada na Furp.  

Como eu era da região, já conhecia o Dr. Victor Hugo, a chegada na Furp foi 

bastante tranquila e a organização de tudo. O trabalho que a gente fez por ser 

farmacêutico, conhecer gestão pública, a gente fez esse trabalho lá dentro. Eu estou 

completamente à disposição dos senhores nobres deputadas e deputados para tentar 

responder no limite do meu conhecimento e do que eu conheço da fábrica. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. 

Francisco Caravante Júnior. Passa a palavra a nobre deputada Beth Sahão, que está 

inscrita e foi autora do requerimento. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a 

presença do Sr. Francisco. O senhor ficou na Furp até 2013, o senhor disse, não é? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Então o senhor ficou na Furp... Ela ainda 

não era, não fazia parte da PPP. Eu não sei se tinha essa intenção, porque o senhor disse 

que ficou entre 2010 e 2013 na Furp, é isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - De junho de 2010 até novembro de 2013. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Portanto, quase três anos e meio. Como 

que era a Furp antes da PPP? Ela era uma empresa viável ou ela era uma empresa que 

dava prejuízo? Como é que funcionava? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - A Furp nasceu lá em 2003. A Furp foi 

bolada, pensada lá em 2003, há bastante tempo. Ela foi inaugurada em 2009. Ela 

demorou de 2003 na primeira fase, a construção, a primeira etapa, e depois ela foi 

montada internamente entre 2007 e 2009, 2006 e 2009.  

A inauguração dela se deu em 2009 e houve o concurso nessa fase e eu fui 

chamado em 2010 para fazer a certificação e o início da operação dela junto com o 

pessoal que veio de Guarulhos, uma equipe pequena de Guarulhos, e depois a questão 

do concurso que foi para tentar fazê-la funcionar.  

A Furp tinha um portfólio muito pequeno de produtos e a transferência desses 

produtos, a Furp trabalhou entre 2010 e 2011 com um produto e a tentativa de trazer 

mais dois produtos.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Por que isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque ela não tinha mais produto que 

conseguia se transferir de Guarulhos para cá para Américo. A gente chama “cá” porque 

eu estou lá em Américo ainda. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas por que não conseguia transferir para 

uma fábrica que tinha sido recém-construída, toda moderna? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque na verdade a gente chama de 

portfólio. Na verdade é assim, o registro era de Guarulhos. Para a gente poder trazer o 

produto de Guarulhos para Américo, ele dependia de ter as mesmas condições de 

produção que tinha em Guarulhos para trazer para Américo e ele se tornar viável em 

Américo para produção.  

O único produto viável que naquele momento se transformou viável para a 

produção, era o produto Captopril, que ele entrou em produção de forma viável 

rapidamente e que certificou a fábrica inclusive. Ele é o produto de “start”, é o produto 

que viabilizou o início da produção de Américo.  

Dali para frente se imaginou trazer outros produtos de Guarulhos para Américo e 

se imaginava trazer novos produtos ou se desenvolver novos produtos para fazer a 

fábrica de Américo decolar, vamos chamar assim.  

Em algum momento, por decisão que aí eu não fazia parte desta discussão, se 

entendeu que não havia viabilidade de trazer ou novos produtos, desenvolver novos 

produtos, ou trazer outros produtos de Guarulhos para Américo, até pela quantidade, 

volume, demanda.  

Infelizmente, eu não fiz parte dessa discussão de saber que outros produtos 

poderiam ser trazidos para Américo. O fato é que ela trabalhou durante 2011 com um 

produto, com uma gama de funcionários bastante pequena, em torno de até 40 

funcionários, que eram os funcionários que estavam lá sob nossa gestão.  

Então ela trabalhou com uma demanda muito pequena, numa produção bastante 

pequena e isso levou-se - e aí é uma decisão Furp - a tomar essa decisão de fazer um 

processo de concessão na tentativa de trazer...  

A nota técnica de concessão, a nota técnica que leva a concessão, é o aumento de 

portfólio, porque a Furp tinha um portfólio bastante reduzido. A indústria farmacêutica 

depende de produtos e a Furp tem e até hoje tem um portfólio bastante reduzido. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas é interessante porque... Isso é bom a 

gente observar. Quer dizer, que falta de planejamento foi essa que você investe milhões 

na construção de uma fábrica e depois você fala: “Bom, mas não foi bem isso. Não era 

bem isso que a gente esperava, que nós não conseguimos produzir”? 
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Algum erro teve aí, porque foi uma ineficiência muito grande na medida em que 

foram investidos muitos milhões, inclusive objeto de contestação dos aditamentos que 

foram realizados no processo de construção e de denúncias fartas publicadas pela 

imprensa. E aí chega num determinado momento que fala: “Olha, esta empresa aqui, 

essa fábrica aqui não deu certo”, como se o dinheiro público fosse uma coisa 

descartável e que não merecesse ser tratada com competência, com planejamento, com 

cuidado, com zelo.  

Infelizmente, eu sei que não é só sua responsabilidade, não é sua responsabilidade 

isso, mas enfim. É preciso destacar essa questão porque não é possível que chegue uma 

hora e fala: “Aqui, não pode mais, aqui não deu certo”.  

Fosse algo que estivesse há 50, 60 anos atuando no mercado e chega um momento 

que por razões distintas não desse mais conta de atender às demandas, tudo bem. Mas 

uma fábrica que tinha acabado de ser posta para funcionar, a impressão que eu tenho é 

que às vezes isso já estava meio que acertado anteriormente não pelo senhor, longe 

disso, mas por outros agentes que às vezes a vida torna-os mais obscuros e a gente não 

consegue chegar a esses pontos.  

Mas por fim, enfim, aí o senhor foi até 2013. Aí o senhor disse que no final da 

atividade da Furp teve a PPP e o senhor já passou imediatamente para a CPM. Como é 

que foi essa transição do público para o privado? Porque é outra coisa que sempre me 

intrigou na vida.  

Eu acho que as pessoas vão para o setor público, elas adquirem expertise no setor 

público, elas consomem recursos do setor público e de repente, num passe de mágica, 

elas vão para o setor privado. Acho falta para nós, no País como um todo e aqui no 

estado São Paulo está dentro disso, de ter uma regra mais bem definida que desse uma 

quarentena bem alongada para todos os executivos ou outras funções do serviço público 

para ir servir ao privado.  

Não é possível essa coisa tão rápida assim, porque de qualquer modo precisa ter 

esses cuidados, não é? Não dá para você... O público é o público; o privado é o privado. 

Se há momentos em que os dois podem caminhar juntos, podem caminhar juntos. Não 

estou aqui sendo um dinossauro achando que o que é público é sagrado, que não pode 

ter a interferência muitas vezes...  

Há momentos em que é possível isso, desde que sejam feitos esses atos com 

enorme transparência, com participação da população, enfim, de conselhos, etc., que 
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possam dar toda essa clareza que às vezes fica muito escondida para nós. Então o senhor 

foi. Como é que foi essa transição?  

O senhor foi para que atividade especialmente na nova empresa que estava sendo 

constituída? Como é que o senhor deu esse salto, essa mudança?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - A dinâmica de absorção de PPPs, na 

verdade, é uma dinâmica de absorção bastante comum, prevista, inclusive, em várias 

outras parcerias. Ela é uma dinâmica que é prevista... Assim aconteceu na Infraero, 

assim aconteceu em várias outras concessões. 

Ao final do processo... No processo do edital, não era previsto via contrato, não 

era uma previsão deste edital, especificamente. Então, quando chegou em novembro, no 

final do processo, quando já estava para assinar, quando já tinha sido feita a assinatura 

de contrato entre as partes, entre a CPM e a Furp, a Furp se reuniu com todos os 

funcionários dela, naquele momento, dentro da estrutura, com o pessoal da CPM, numa 

reunião conjunta, e, dessa forma conjunta, foi feita uma oferta de transição para todos os 

funcionários, para que os funcionários da Furp pudessem ser absorvidos pela CPM. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só uma dúvida minha. O senhor era 

nomeado, ou o senhor era... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu era nomeado.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Nomeado? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu era nomeado. Eu não era concursado. 

Eu era o único cargo, inclusive, que ia ser extinto. Em tese, o meu cargo ia ser extinto e 

eu ia voltar para casa. Era uma tendência minha. Na verdade, existia a possibilidade, em 

uma sondagem, de eu ir para Guarulhos. Eu sair dali de Araraquara, deixar minha 

família ali e talvez ir para Guarulhos, assumir alguma função na unidade da Furp de 

Guarulhos. 

Nessas condições, eu preferi ser absorvido pela CPM e manter as minhas funções, 

que eram praticamente as mesmas, ou seja, na área de licenciamento, na área de toda a 

parte que eu conhecia, de relações, porque eu conhecia toda a parte de licenciamento, 

desde a parte de licenciamento ambiental, licenciamento regulatório, licenciamento... 
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Que é a área que eu domino, inclusive, na área acadêmica, que eu domino... A minha 

parte de domínio, de expertise, que eu já dominava antes de ir para a Furp, que foi o que 

me qualificou para ir para a Furp, e não o contrário, para poder ser absorvido pela CPM. 

Na verdade, a minha oferta de emprego foi ao contrário. Foi a mesma... As 

mesmas funções que me levaram a ser nomeado para a Furp que me levaram a ser 

nomeado para a CPM. Então, não houve uma discussão de eu aprender no poder público 

e  ser absorvido pelo poder privado. Ao contrário, eu levei expertise minha para dentro 

da Furp, e fui absorvido pela CPM, a partir uma oferta transparente, em uma sala com 

todos os envolvidos, e foi por isso que eu transitei. (Inaudível.) até hoje. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Então o senhor chegou a participar... Pois 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Queria solicitar que o nobre 

deputado Agente Federal Danilo Balas pudesse, como vice-presidente, assumir por 

alguns minutos aqui. Preciso fazer uma parada técnica, nobre deputada. 

Muito obrigado. Ele que foi aniversariante no dia de ontem. Deputado Agente 

Federal Danilo Balas vai pagar o almoço hoje. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Parabéns. Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor chegou a participar da PPP ou 

não?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu posso explicar isso.  
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Da modelagem, da elaboração da 

modelagem da PPP.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não. De forma alguma. A modelagem foi 

toda conduzida em Guarulhos. Dentro da unidade de Guarulhos. Nós fazíamos a 

operação em Américo Brasiliense, somente a operação, e a modelagem, ela tem toda 

uma estrutura. Modelagem do edital, que é totalmente comercial, de aspectos 

comerciais, e a gente não participou disso, não. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas, viu, Sr. Francisco, quando foi da 

PPP, quando teve a PPP e foi para CPM - porque essa é uma dúvida recorrente nossa 

aqui - teve um edital, um edital que ganhou a empresa, aliás. Só participou... Três se 

mostraram interessadas, mas quem, de fato, retirou o edital, foi só uma. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Desculpe, mas, pelo menos que eu saiba, 

retiradas do edital foram várias. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sim, foram várias, mas quem apresentou a 

proposta, desculpe-me, foi só a CPM.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, o grupo EMS.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Foi dito aqui por outras pessoas, em 

momentos anteriores. 

Quais itens que não foram cumpridos, e por que eles não foram cumpridos? O que 

faltou para chegarmos a essa situação que a gente chegou atualmente, não é, da CPM 

produzir tão abaixo da sua capacidade, dela ter 25 por cento... Ela produz... Segundo as 

informações trazidas a esta CPI, ela produz 25% da sua capacidade. 

Quer dizer, ela tem 75% de ociosidade, quando a gente sabe que faltam 

medicamentos tão importantes, às vezes, para as pessoas que elas poderiam ter 

capacidade de produzir. 

O que acontece? O que aconteceu com esse contrato, que levou a essa situação tão 

difícil que se encontra hoje, com uma baixíssima produtividade da empresa, através da 

PPP? Não apresentou os resultados, que certamente estariam colocados no edital 
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quando ela ganhou. Né? “Olha, você tem essas, essas e essas responsabilidades, tem que 

fazer isso, isso, isso e isso”.  

Pelo visto, a CPM não está cumprindo com tudo aquilo que foi previamente 

estabelecido. O que acontece, para ela não dar conta de fazer essa produção, pela qual 

ela foi originalmente contratada. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu não sou o dono da CPM. Eu sou 

responsável por algumas áreas... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu entendo todos os seus limites. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Então, dentro das nossas 

responsabilidades, e do que eu entendo, e das áreas que eu domino, e do que eu posso 

responder, eu vou citar alguns pontos que a gente entende como importantes. 

O plano de produção e as capacidades, e até onde... O que a CPM entrega 

anualmente é exatamente aquilo que o poder concedente pede. A lista e o plano de 

produção, e os itens pedidos, as quantidades exigidas para a CPM, são elaboradas na 

Secretaria de Saúde e no poder concedente, até o terceiro quadrimestre do ano anterior. 

Não é a CPM que não entrega. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quer dizer, é a ordem de serviço que vem 

subestimada daquilo que a empresa poderia produzir? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - É a ordem de serviço que vem 

subestimada ou superestimada, ou na demanda, ou na necessidade, ou dentro das 

características, ou dentro de um plano, ou... Isso não me cabe. O plano de produção é 

enviado pelo poder concedente. Dentro de uma lista de 96 produtos, de um edital que 

foi feito pelo poder concedente lá em 2013. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E esses noventa e seis? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Esses 96 produtos. Cinquenta foram 

disponibilizados, na forma de registros, pela CPM, ao poder concedente. Trinta e três 

estão aptos a serem produzidos diretamente dentro da CPM, porque já foram 
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produzidos, em algum momento, dentro da unidade. Vinte estão sendo produzidos... 

Dezenove estão sendo produzidos este ano, por pedido do poder concedente. 

Então, há alguma distorção... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Então, são 96 menos 19, seria isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Dezenove o poder concedente pediu para 

este ano. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Para este ano? Então, ficariam 77 

produtos, nas minhas contas, sem serem... Que poderiam ter sido solicitados, mas não 

foram solicitados. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não são solicitados. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E a alegação? Vocês sabem qual... A 

alegação do governo, através da Secretaria Estadual de Saúde, de não fazer essa 

solicitação, para que a CPM, que teria condições  de produzir isso, não produza, não o 

faça. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Essa discussão acontece desde 2014. A 

não necessidade do poder concedente, e esses documentos estão disponíveis, inclusive, 

na CPI, já foram discutidos aqui pelo Dr. Durval, pela... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sim, é só para, desculpe... É que a gente 

vai conversando e vai lembrando das outras oitivas que nós tivemos aqui. É porque há 

uma especulação de que os produtos da CPM seriam mais caros do que produtos... A 

lista de medicamentos... Seriam mais caros do que comprados em outros laboratórios. 

Isso realmente é verdadeiro, corresponde ao que o que ocorre na realidade? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Essa é uma discussão também, né? O 

contrato é de 2013. Ele tem uma lógica diferente desse discurso do preço. Eu acho que 

isso precisa ficar muito claro aqui. A PPP e CPM não vendem produto. A CPM 
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administra uma unidade do governo. Isso é muito importante, de novo, deixar muito 

claro para todo mundo. 

Ao administrar uma unidade do governo, ela não... Quando a gente entra na lógica 

de comparação de preços de produtos, quando a gente entra na lógica de comparação de 

preço, “eu posso comprar esse produto ali, eu posso comprar este produto aqui”, nós 

deixamos para trás uma fábrica de 200 milhões de reais e um ativo de governo que está 

lá parado por 200 milhões de reais, parada, sem gerar um emprego, sem deixar uma 

família lá, sem deixar uma riqueza naquela região, e que custa 25 milhões de reais 

parada, e que está sendo mantida e organizada, neste momento, por um contrato de PPP, 

e que já foi organizada, naquela época, pelo próprio governo, para trás. 

Então, a lógica de comparação de preços diretos desorganiza o contrato de 

prestação de serviços da PPP, e não sou eu que estou falando, é a Procuradoria Geral do 

Estado, no seu parecer, que diz para o antigo gestor da Procuradoria Geral do Estado, 

que diz para o David Uip, o antigo secretário, que o contrato deve ser pago na sua 

essência. 

Atacar a lógica de preço direto, dizendo que é prejuízo, que é... É uma lógica 

ruim, porque, na verdade, neste momento, a PPP, para se sustentar, e para aquela fábrica 

girar, na verdade, você tem que atacar a receita. A gente precisa diminuir a ociosidade 

dela, aumentar a produtividade dela, para que a gente possa discutir ao contrário, ter 

muito mais produtos, para gente conseguir diminuir o valor unitário de cada um dos 

produtos, e aí discutir preço, valor, valor da prestação de serviço, entre outras 

modalidades. Para oferecer mais produtos, mas dar condição para a Furp, inclusive... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu entendi. A Procuradoria Geral do 

Estado já deu um parecer, assim,  no sentido de que é preciso levar em conta que tem 

um contrato para se produzir 96 itens e esses itens não estão sendo produzidos, e 

deveriam ser. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não só isso. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, não, não. Ela diz que a fábrica é 

muito maior do que a lógica de preços, e que não se deve comparar preços com ata. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Com a ata de registro. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque a ata aí é uma intenção de 

entrega. Primeiro, ela não necessariamente é uma entrega efetiva, ela não... A PPP não é 

um... Nós... Desculpe, agora eu vou falar. Agora, como CPM. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Porque para nós são importantes essas 

informações que você está trazendo. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim, a gente tem que tentar separar, e 

minha função, em algum momento, como CPM, eu vou defender o contrato, como 

gestão de contrato, a minha posição pessoal como gestor, ou como pessoa, mas é 

importante a gente entender que a CPM não é uma fornecedora de medicamentos, como 

é uma indústria farmacêutica, que trabalha com dois mil, três mil produtos, e que produz 

um bilhão por mês de comprimidos, em uma fábrica do tamanho da nossa. 

Nossa fábrica custa 40 milhões de reais ao ano para existir. O governo gastava 25, 

30 milhões, o que foi falado aqui pelo próprio governo, na época do Dr. Flávio, o 

próprio Dr. Victor Hugo falou. Nas mãos do governo, produzindo um produto. Nós 

gastamos 40 milhões, pelo nosso próprio balanço, para ela existir, e os senhores foram 

lá. Eu estava de férias, não pude recebê-los. 

Para a manutenção natural daquela fábrica, para ela se manter, para manter as dez 

mil mudas nativas que estão do lado de baixo. São duzentos e oitenta mil metros 

quadrados de patrimônio público que está colocado ali e que são mantidos dentro desse 

contrato.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Então, na opinião do senhor, e levando em 

conta o parecer da Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde deveria 

dar a ordem de serviço para que outros medicamentos pudessem ser produzidos e 

entregues pela CPM. É isso. Não levando em conta aquilo que já foi dito aqui, de que 

outros medicamentos, ou os mesmos medicamentos presentes na ata de registro de 

preço que a Secretaria tem, e que ela compra de outros laboratórios, porque esses 

laboratórios fornecem esses serviços mais baratos. 
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Quer dizer, deveria manter a compra na CPM, porque... Eu não estou conseguindo 

entender essa lógica. Quer dizer, eu tenho que pagar um produto mais caro, se eu posso 

comprar um produto mais barato, para manter essa PPP em pé? É isso que eu, 

fundamentalmente... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Entendi sua preocupação. Eu acho o 

seguinte. Agora eu vou falar, Francisco Caravante. Pelo estudo que eu tenho, 

pessoalmente, do próprio contrato. 

O contrato mantém salvaguardas da lista básica e da lista adicional. Ele tem 

instrumentos que podem ser estudados e que trazem outras formas de a gente trazer 

mais produtos, que têm valores livres, que têm condições de a gente trazer mais 

condições de aumentar produtos, de aumentar a produção, de dar mais 

instrumentalização para a própria Furp, de forma que a gente possa trabalhar. 

Agora, não nos cabe, como eu já disse... Em algum momento, houve a pergunta: 

“por que a gente não trabalha, por que a CPM não trabalha mais?”. Porque nos é dado 

um plano de produção “x” e nós obedecemos o plano de produção. Além disso, não 

somos nós que vamos discutir. Quem tem que trazer novos produtos, outros produtos, 

para a lista adicional, ou dentro da lista básica, obedecendo a discussão de preço, ou 

trazer para a mesa novas discussões, qualquer outra coisa, é o poder concedente. 

Além disso, eu tenho que me limitar à minha função. Qualquer coisa que eu falar 

aqui, eu posso estar intervindo em políticas de discussões que estão acima da minha 

condição, e eu posso comprometer, inclusive, uma conversa que eu não tenho condição  

de responder por ela. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só para... Então, na sua opinião, se 

houvesse a solicitação de mais produções de outros itens, o senhor acredita que essa 

produção em escala, um pouco mais, ela poderia baratear o custo geral da fábrica, e com 

isso vocês fornecerem uma medicação mais barata? É isso que eu estou entendendo? 

 

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

Anunciamos a presença do nobre deputado Carlos Cezar. Seja bem-vindo à CPI da 

Furp. Neste momento, repasso a Presidência ao nobre deputado Edmir Chedid. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Agradeço ao nobre 

deputado Agente Federal Danilo Balas pela Presidência e devolvo a palavra ao 

depoente. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Deputada, essa é uma discussão que está 

em um fórum que eu não participo.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E o senhor não tem nenhuma informação 

para nos dar.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não. Como eu não participo, eu não 

posso. Na verdade, eu não consigo. Se me perguntar se o custo de conversão aumenta, 

diminui, coisa e tal, é uma questão matemática. Agora, é uma discussão jurídica, é uma 

discussão de contrato, é uma discussão se pode, se vai, se sobe, se desce e tal, que eu 

não consigo debater no nível se é possível ou se não é possível.  

Depende de um amplo estudo entre as direções, entre procuradoria, entre... É um 

debate que eu não consigo fazer. Gostaria muito, se quer saber. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Agora, queria perguntar uma coisa para o 

senhor. A última... As últimas questões. O senhor me respondeu - talvez tenha me 

respondido, mas eu, talvez, não tenha ficado atenta - se o senhor participou da 

elaboração da modelagem da PPP, e... O senhor, depois dessa participação, o senhor foi 

trabalhar na CPM após ser atuado no contrato com a Furp, ou não? Como é que 

funciona? É isso que eu quero saber. Porque tem uma discussão ética. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. Eu sou professor de ética. 

 

 A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Por isso mesmo. 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Deputada. Não, de forma alguma. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor falou isso. Eu preciso da sua 

exposição. Então, é isso que eu quero que o senhor esclareça, para deixar bem 

transparente a sua participação. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Por favor. A modelagem foi toda 

realizada na Secretaria de Planejamento, e dentro da unidade de Guarulhos. Nós 

trabalhávamos em Américo Brasiliense, na operação da fábrica, mas não tivemos acesso 

a nenhum documento da modelagem da PPP. 

Quando nós tivemos acesso à documentação... Eu tive acesso à documentação da 

modelagem da PPP, do ponto de vista dos estudos do parceiro privado, quando eu 

estava dentro do parceiro privado. Quando eu fui contratado pelo parceiro privado, em 

algum momento, como eles, para fazer a proposta, depois que eu cheguei, no parceiro 

privado, em algum momento, alguém me mostrou. 

Eu falei: “esse é o nosso plano de negócios, e a gente imagina que a parceria vai 

caminhar dessa forma ao longo do tempo”. Essa é a... Como gestor da unidade de 

negócios. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradecer a nobre deputada 

Beth Sahão. O deputado Thiago estava inscrito, mas ele retornará. Está inscrito o nobre 

deputado Agente Federal Danilo Balas. Com a palavra, pelo tempo regimental. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Sr. Francisco 

Caravante, o senhor recebeu o convite de qual superintendente para fazer parte da 

equipe que integrava toda a Furp? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  A Furp, né? No início da Furp, lá em 

2010?  Eu recebi a indicação do Dr. Vitor Hugo, que veio aqui, e o convite do Sr. 

Rubens Scaff, que era superintendente à mesma época, em 2010. 

 



19 
 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Nós temos informações 

de que a produção da Furp é até menor do que o que a deputada Beth Sahão disse, de 25 

por cento. É uma fábrica 25% e a outra 16 por cento. Na sua opinião... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Naquela época ou agora? 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Agora, na visita que 

nós tivemos. Na sua opinião, o que falta para a Furp chegar a uma produção maior, que 

atenda uma possível demanda do poder concedente? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Guarulhos ou... Posso responder por 

Américo. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Por Américo. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Por Américo. Veja, Américo já chegou a 

produzir 50% da sua capacidade nominal, lá em 2016, mas não necessariamente... Com 

o mesmo orçamento que a gente tem hoje. Hoje ela trabalha aí com... Chegou a... Vai 

chegar perto de quase 250 milhões a 300 milhões de unidades. É um pouco mais de 

25% no final das contas, porque a gente teve um acréscimo de produção, a solicitação 

da Furp para clientes diversos, a gente chama isso. A Furp conseguiu fazer umas vendas 

externas para o Ceará, para a Bahia, para alguns clientes que ela conseguiu fazer 

produtos que são de nossa produção.  

Aí ela fez uma solicitação externa e a gente está produzindo a mais para a própria 

Furp. Ela está vendendo e a gente está entregando produtos a mais. Então, no nosso 

caso, a gente conseguiu superar um pouquinho essa produção. A gente está conseguindo 

produzir um pouco a mais. 

A demanda, como eu disse, é exclusiva do poder concedente. A gente precisa, 

para incrementar o processo produtivo de Américo Brasiliense, de mais produtos. 

Porque esses produtos que hoje são demandados para nós, estão dentro da demanda da 

Secretaria de Saúde.  

Então, na verdade, os 17, 18, 19 produtos que estamos produzindo hoje... Estamos 

com 320 milhões de produtos hoje, para 2019. Em 19 produtos. Então, 320 milhões de 

unidades, de comprimidos, numa fábrica que pode produzir 1 bilhão e 200, estamos ali 
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um pouquinho a mais de 25%, estamos perto disso. 19 produtos. Temos condições de 

fazer mais produtos? Temos.  

Projetamos a fábrica para 96. Lembram? O edital projetou para 96. Então teríamos 

capacidade para fazer mais produtos. É da lista básica? Da lista básica, já ficou claro 

que o governo cortou, lá em 2014, 40 produtos da lista básica que não era interesse dele. 

Então já morreram 40 lá atrás.  

Existe um problema na discussão de valores por conta de que “é a ata, não é a 

ata”. Existe uma discussão. Existe salvaguarda? Existe salvaguarda. Podemos ir para a 

lista adicional? Na lista adicional os valores são discutíveis entre nós? O doutor Durval 

falou aqui há uma semana: existe um produto, que é a atorvastatina de 80 miligramas, 

que produzimos em lista adicional. Já colocamos ele.  

Podemos colocar outros produtos? Podemos colocar outros produtos. Quem 

demanda isso? O poder concedente. Então esse estudo contínuo, ágil, tem que ser feito 

de maneira consistente para que isso possa acontecer. Então esse esforço contínuo deve 

ser feito se assim for o entendimento.  

A roda tem que girar de uma forma muito mais ágil. Para Américo girar e 

produzir mais, na lista adicional - que é uma das formas, é uma saída -, depende do 

resultado dos estudos que estão sendo feitos pela auditoria. Depende se esse resultado 

dos estudos apontem para esse lado. Depende de uma série de fatores que também não 

dependem só da gente.  

Então, para que ela possa acontecer, a gente depende de produto que tem que ser 

demandado pelo poder concedente. Não posso ir lá e brotar produto, porque não temos 

essa autoridade. Não posso ir lá e falar assim: “Pedi mais matéria prima, para fazer 

estoque de produto.” Porque a Furp não pode absorver isso. Porque ela não tem 

condição, depois, de soltar no mercado ou levar para dentro da Secretaria de Saúde, se a 

Secretaria de Saúde não demandar para ela também.  

Então isso tem que ser feito dentro de um acordo entre as três partes. Podemos 

ajudar? Sim, podemos ajudar, podemos fomentar isso, podemos ajudar a estudar isso o 

tempo todo. A gente nunca se furtou a fazer isso. A gente, de tempos em tempos... 

Fizemos sete reuniões esse ano, levamos produtos.  

O grupo nosso tem 2 mil e 800 apresentações de produtos genéricos, entre outros 

produtos que podem ser ofertados no mercado do estado de São Paulo, de outros 

estados, de prefeituras, do Ministério da Saúde. Essa disposição de trazer produtos, nós 

temos.  
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A dinâmica e a velocidade é que têm que ser algo que tem que se aproximar um 

pouco do mercado particular, do mercado privado. Para que aí a roda gire e aí a fábrica 

gire. Isso é uma verdade, isso tem que acontecer. Para isso acontecer, tem que ser mais 

ágil.  

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre reputado Agente 

Federal Danilo Balas, se dá por satisfeito? Nobre deputado Carlos Cezar, com a palavra 

pelo tempo regimental.  

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Presidente, ainda em tempo, apenas 

cumprimentando V. Exa. deputado Edmir Chedid, deputada Beth Sahão, deputado 

Danilo Balas que é meu conterrâneo.  

Senhor Francisco Caravante, o senhor trabalhou na Furp, isso? O que o senhor 

pode acrescentar a essa comissão, especificamente algo que o senhor presenciou ou 

participou? Já que o senhor foi gerente de relações institucionais, especificamente na 

construção da unidade da Furp em Américo Brasiliense, que é o objeto do contrato para 

a construção de Américo Brasiliense.  

E se o senhor tem algo a acrescentar do motivo pelo qual o Tribunal de Contas do 

Estado vem sempre opinando pela reprovação das contas. O senhor pode acrescentar 

algo com respeito a isso? O senhor participou? Conhece algo que possa contribuir para 

esta comissão com respeito a essa falta de planejamento ou na construção de Américo 

Brasiliense? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Olha, são duas situações. A reprovação 

das contas da Furp, acho que engloba toda a situação: Guarulhos e a questão da 

construção. Não sei, necessariamente, onde que há esse processo. Então não tenho 

condições de opinar.  

Especificamente sobre a questão da construção da unidade de Américo, se há 

qualquer situação de reprovação das contas em relação à construção de Américo, 

especificamente?  
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Sou da região. Sou morador da região desde antes da construção. A construção da 

fábrica de Américo é um sonho da região. A gente viu a construção da fábrica. Ela é 

alguma coisa que todo mundo viu construir, todo mundo viu transparecer, todo mundo 

viu acontecer. Todo mundo viu aquilo. Aquilo é o sonho de todo mundo que queria 

trabalhar naquela fábrica. Então tem que ser apurado da melhor forma possível.  

Mas, quando cheguei lá, em 2010, quando fui convidado a trabalhar dentro, e  

todo mundo que foi trabalhar lá, todo mundo que foi da Furp trabalhar, todo mundo que 

veio de Guarulhos trabalhar na Furp  - em nome da Furp -, todos os funcionários que 

vieram trabalhar lá, todos que trabalham lá até hoje, os inspetores que trabalham lá, em 

nome da Furp, fiscalizando a PPP da CPM, na qual eu trabalho hoje, todo esse 

contingente de pessoas trabalhou para que aquilo desse certo.  

E trabalhou honrando aquela fábrica, para que ela funcionasse no limite do que ela 

pudesse fazer. Então acho que, se aconteceu alguma coisa e se aconteceu qualquer tipo 

de irregularidade, não aconteceu ali dentro, dentro dos muros e dos funcionários da 

Furp, que trabalharam e fizeram com que aquilo funcionasse.  

Porque, ali, participei. Vim em junho de 2010. Entrei com um grupo. Fiz parte 

daquele processo de fazer funcionar. Giramos aquele captopril, ainda que pequeno. 

Fizemos aquilo funcionar. Fizemos o concurso. Botamos pessoal para trabalhar.  

As pessoas que trabalharam saíram, estão alocadas em outros lugares. E posso 

garantir: quem trabalhou ali, trabalhou para ver funcionar.  

 

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

Carlos Cezar? Eu gostaria de passar a Presidência ao vice-presidente da comissão, para 

que eu possa fazer alguns questionamentos ao senhor Francisco.  

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

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

Assumo a Presidência e já repasso a V. Exa. para o tempo regimental. 
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O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Senhor Francisco, o senhor é ex-funcionário 

da Furp, como já colocou. E é atual gerente de relações institucionais da CPM, é isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Então, quem faz a relação institucional da 

empresa, é o senhor? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Quem conversa com o Governo do Estado, 

com a Secretaria de Saúde e com a Furp, é o senhor? A sua função é essa? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Com a Secretaria, não. Até a operação da 

Furp. Até o nível operacional da Furp. Depois, quando vai na Direção da Furp, eu 

participo da reunião, mas a Presidência da CPM participa também.  

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Tá. O presidente, quem é atualmente? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - O presidente é quem recebeu o senhor na 

fábrica, o Francisco Alves. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Ah, o senhor Francisco. Nos recebeu muito 

bem, a todos os deputados. De quem partiu o convite para o senhor trabalhar lá na Furp, 

foi o Victor Hugo, é isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Na Furp, o Dr. Victor Hugo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Victor Hugo. Ele era coordenador da 

Secretaria de Saúde. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - É o coordenador da Assistência 

Farmacêutica, da CAF, na Secretaria, hoje.  
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O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Antes da Furp, o senhor falou que prestava 

assessoria? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. Tenho uma consultoria. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Uma ou duas? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Consultoria, tenho uma. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Uma. Qual que é a consultoria? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Consult Assessoria Empresarial SS. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Essa empresa já prestou serviço para a Furp? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - A Consult não. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Para o Governo do Estado? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Não. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Fornecedores da Furp? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Essa empresa não. Mas o senhor já prestou, 

pessoa física? Ou tem outra empresa? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Pessoa física, não. Pessoa física, um ano, 

em 2009, durante a inauguração, o Dr. Victor Hugo, quando me sondou naquela época, 

o Dr. Victor Hugo pediu para eu ajudá-lo na inauguração da fábrica. Em 2009, na época 

da inauguração da fábrica. 

 

O SR.  EDMIR CHEDID - DEM - Como o senhor conheceu o Sr. Victor Hugo? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - O Dr. Victor Hugo? Quando eu era 

estudante. O Dr. Victor Hugo, conheci em Brasília, quando eu era estudante. Fiz uma 

palestra quando eu era estudante. Depois, fiz parte, quando eu era diretor do CRF, fiz 

parte do grupo de apoio quando ele foi diretor na Anvisa.  

Depois palestramos juntos, depois continuamos. Depois conheci o Rubens Scaff 

numa ação conjunta entre o CRF e a Furp. Depois eu estava em Araraquara e ele me 

procurou quando ele já era diretor da Furp. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E uma empresa chamada Farma & Cia.? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Farma & Companhia foi a minha 

farmácia em Santo André. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Era uma farmácia? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Era uma farmácia na Avenida Portugal. 

Estou tentando encerrar ela faz... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E o senhor, PJ, prestou alguma assessoria 

para algum órgão governamental? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor disse que na Furp, entre 2010 e 

2013, a licitação da concessão foi para a praça em 2012, né? O senhor trabalhou na Furp 

entre 2010 e 2013, foi isso que o senhor disse? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - 13, isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Três anos? A licitação da concessão foi à 

praça, foi publicada em 2012? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não. A licitação foi em 2013. Ela vai em 

consulta pública em 2012.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Consulta pública em 2012? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Isso. Mas ela vai em licitação em 2013. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E assinado o contrato... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Em 2013 ainda, em agosto. Lá em 2013, 

o termo final. E a CPM assume lá no final de 2013. Outubro de 2013. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Considerando que o senhor ocupava essa 

função afeta à gestão da Furp, na época em que a PPP era discutida, me parece bastante 

esperado que o senhor tenha sido ouvido sobre a nova modelagem da PPP. Qual era a 

opinião do senhor e dos seus colegas de trabalho da Furp, que tinham a expertise, que lá 

estavam? Os senhores foram ouvidos? Qual foi a sua participação nesse processo de 

elaboração da PPP? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - A opinião é uma coisa. A modelagem é 

outra. A modelagem é um processo muito complexo. A modelagem foi feita por 

consultorias externas, por processos que envolvem uma questão econômica. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor sabe quais empresas? Não tem 

conhecimento? Se lembra, se recorda? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - O Ricardo falou aqui. Foi da Accenture, 

que não participei, não vi o processo. Sei que existia uma empresa. A Fundap, eu sei 

que participou porque houve um envolvimento da Fundap depois. Mas não vi esse 

material.  

E a outra é um nome que se chama Accenture. Mas, esse material, a gente não 

teve acesso. Isso era tudo feito via Guarulhos e outros ambientes que a gente não 

participava. Lá em Américo, perguntavam-nos coisas técnicas sobre um equipamento, 

sobre o tamanho de um equipamento, coisas da operação. Mas não sobre a modelagem.  
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Então a gente respondia coisas sobre a fábrica. “Qual é o tamanho do 

equipamento que faz comprimido?” “Qual é o tamanho da caldeira?” Porque isso 

precisa entrar no estudo da modelagem. Isso ia embora, e aí a gente já não participava 

mais do negócio. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor tinha um salário na Furp que era o 

cargo de... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Gerente administrativo.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tá. O senhor foi para a CPM ganhando mais? 

Menos? E qual o percentual? Não quero ficar perguntando quanto é o seu salário. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Um pouco mais, sim.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas é o dobro, o triplo? Porque a Furp paga 

mal, né?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Paga, paga.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O governo normalmente paga mal, muito mal.  

A gente vê até... Como é que pode? As pessoas que têm a capacidade que o senhor têm, 

e outros que vieram aqui, têm que gostar muito para ir trabalhar num lugar e ganhar tão 

pouco pela capacidade que os senhores têm, a grande maioria dos que passaram aqui. 

Haja vista o seu currículo.  

Para ganhar um salário que, na sua farmácia, acho que você ganhava muito mais 

que isso. Mas isso, palavras minhas. O que pergunto para o senhor: o senhor hoje ganha 

o dobro, o triplo? Dá um percentual para a gente entender o que é a diferença, o que o 

mercado privado e o que é o poder público, para a gente entender. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Saí da Furp e entrei na CPM ganhando 

cerca de 40 a 50% mais. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - 40 a 50% mais. Continua até hoje, é mais ou 

menos isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ah não. Eu tive um plano de carreira. 

Segundo o que o Durval falou... Não sei quanto a Furp ganha hoje, honestamente. Mas, 

segundo o que o Durval falou aqui, ficou congelado na Furp. Então hoje devo ganhar 

bem mais. Se a Furp ficou congelada, tive a progressão. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tá. Vejo que os senhores, e tantos outros que 

aqui vêm, estão acompanhando bastante o depoimento de todos aqueles que vêm aqui, 

as perguntas dos deputados.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Convocado, né. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - “Olha, estou acompanhando tudo, porque sei 

o que o Vormittag falou, o que o outro falou.” O senhor está preocupado com alguma 

coisa, com a CPI? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, não. Mas era porque fui convocado. 

Como fui convocado, eu precisava estar acompanhando. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para saber o que está acontecendo lá. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - É lógico. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor é filiado a algum partido político? 

Qual? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ao PT. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ao PT. Petista. Ótimo. Bom partido, grande. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Mas faz tempo. Muito tempo. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Já foi candidato? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por isso que a Beth te tratou bem. Você viu 

que é clarinho que ela te tratou aqui.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Faz 30 anos, acho. Faz 30 anos, quando 

eu era estudante. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É que Araraquara é uma cidade com 

características, assim, petistas. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A Grande Catanduva. Araraquara está na 

Grande Catanduva.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Araraquara está na Grande Ibaté, na 

verdade. Tem Grande Ibaté e Grande Américo.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Senhor Francisco, por que a CPM resolveu 

descumprir o contrato que ela tinha? Em vez de ela requerer registro ordinário, registro 

clone? O que pesou nessa decisão? Por que ela não quer fazer aquela fábrica funcionar? 

Porque ela tem um contrato, tem uma missão. Está preto no branco.  

Alguém que quer trabalhar, quer produzir, tem que fazer gestão junto ao poder 

concedente: “Olha, está aqui a sugestão. Vamos fazer isso, vamos fazer...” Parece que a 

CPM lá: “Deixa quieto porque é melhor. Vamos congelar essa fábrica.” Me dá essa 

impressão.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Falta o registro, né. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então, mas ela assume uma concessão, 

sabendo que ela tem que buscar os registros, que é a obrigação dela na concessão. Por 

que ela não fez isso? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque ela precisava produzir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Hum? Desculpe? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Precisava produzir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então, mas se ela precisa produzir, ela precisa 

do registro. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E não era obrigação dela buscar o registro? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por que ela não foi buscar? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ela está buscando.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está buscando? Mas já faz quanto tempo, a 

fábrica operando a 20 e poucos por cento só, como o senhor mesmo disse. Não está 

produzindo remédio. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. Vou voltar a falar. Mas quem pede o 

produto é o poder concedente. Não somos nós. Temos 50 registros em nome da Furp 

nesse momento. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A CPM tem 50 registros? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, a Furp. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E vocês produzem 19, que o senhor acabou de 

falar? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Que a Furp pede. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Que pede? Então, senhores, ficamos assim: se 

a Furp não pede, não faz? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não posso fazer. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não pode fazer? Está no contrato isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Está no contrato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E os senhores nunca procuraram: “Olha, nós 

queremos produzir, fazer essa fábrica girar, ajudar esse País, esse estado, que a gente 

precisa de remédio a um baixo custo.”? Vocês nunca procuraram lá? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. Temos inúmeros emails solicitando 

isso.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pode buscar esses emails e repassar 

para cá, por favor? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Esses documentos, vários, já estão 

inclusive dentro dos relatórios. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então o senhor dá uma verificada os que não 

estão? Porque queremos saber essa relação, privado e público, nessa PPP. Porque na 

minha opinião, como deputado, o desvio ou pagamento irregular da construção da 

fábrica é muito pequeno perto da parceria público-privada que foi feita. Parece que no 

contrato a CPM tinha que receber 200 milhões por ano, é isso? 213 milhões por ano? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ela tem uma previsão de receber 222 

milhões, dentro de uma lista do governo, a pedido do governo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Que não pede? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Que não pede. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então houve prevaricação, houve 

improbidade de quem não pediu para vocês fabricarem, é mais ou menos isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não necessariamente. É uma questão de 

demanda. É uma questão de necessidade. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É um acordo entre a iniciativa privada e o 

governo, de fornecedores de remédios, que falam: “Vamos segurar a fábrica da Furp. 

Deixa comprando no mercado, que é mais interessante.”? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Porque o senhor é profundo conhecedor da 

área, né? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ninguém pode dizer isso. Acho que isso, 

da minha parte, seria leviano.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Porque o senhor vê: tem uma fábrica que já é 

deficitária. Que não produz aquilo que produzia e poderia produzir em Guarulhos. 

Reduz a produção. Aí constrói uma fábrica nova. Não tem competência para tocar nem 

a fábrica de Guarulhos, na minha opinião. Porque isso é ineficiência. E talvez até 

incompetência. Não conheço muito bem o ramo.  

Mas se tem uma planta montada, e tal, se demanda investimento, aí é outra coisa. 

É a gestão. Aí vai o governo, e faz uma fábrica nova. Para fazer o que com a fábrica 

nova? “Olha, é um parque novo, são novos equipamentos. Então vamos pegar tudo de 

Guarulhos e levar para Américo Brasilense. Vamos vender o prédio de Guarulhos, que é 

um prédio valorizado.”  

Dê  a sua opinião, o que o senhor acha sobre tudo isso que estou falando aqui. 

Porque ninguém rasga dinheiro. Iniciativa privada não rasga dinheiro. Qualquer de nós 
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não rasga dinheiro. Cada centavo, você vai buscar. E parece que o Governo do Estado 

ficou rasgando dinheiro o tempo todo. O que o senhor pensa de tudo isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Lá em 2003, o Brasil tinha uma 

configuração com uma estrutura de aumento de produção de medicamentos genéricos. E 

existe uma nota técnica da... Inclusive, existe uma nota técnica da construção da fábrica, 

lá do governo do estado de São Paulo daquela época. Aumento de portfólio e aumento 

de produção. A Furp tinha, não estou defendendo a Furp  aqui daquela época, até porque 

não sou, não tenho procuração da Furp daquela época.  Mas existia uma necessidade 

que justificou a construção da fábrica. Se isso se materializou ou não em algum, lá em 

2013, 2012, com um problema que a gente já colocou aqui, com baixa produtividade, 

com um ou dois produtos. E isso se configurou numa necessidade de busca de portfólio 

externo e na forma na concessão essa é uma discussão que tem que ser feita e cabe fazer 

essa discussão.  

 O modelo que foi escolhido em 2011, na tentativa, então, de - vamos dizer assim 

- salvar aquele patrimônio colocado do governo na busca de novo portfólio com uma 

ampliação de novos produtos e dada a dinamicidade, que eu já coloquei aqui, que é uma 

das alternativas que se pode colocar para aquela fábrica, trazendo novos produtos para o 

governo, trazendo ampliação de produção, diminuindo ociosidade é algo que ainda está 

na mesa. Não morreu esse discurso ainda.  

  

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Esse discurso no novo governo vem sendo 

tratado? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, nós continuamos. A Mesa continua; 

nós participamos de reuniões desde o começo.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem Atas dessas reuniões? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Essas sete reuniões existe ata desde o 

começo do ano. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores já encaminharam para cá? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Já encaminhamos. E se não 

encaminhamos. E se não encaminhamos elas... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por favor, encaminhe então, se não veio. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Mas acho que o próprio Afonso já... já foi 

falado já. Desde o começo do ano. Então, isso não deixou de acontecer. De qualquer 

forma nós sempre estamos à disposição e sempre vamos continuar à disposição para que 

isso ocorra.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores pedem quanto de indenização, ao 

Governo do Estado, do contrato? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não é uma indenização. É apuração de 

dívida, não é?    

  

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por quê? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque houve, desde 2014, a produção de 

medicamentos e que foi completamente paga de acordo com o contrato, que pagou pela 

Ata de registro. Segundo consta, na nossa apuração, houve um pagamento diferente, 

divergente do que está no contrato, depois juros e multa de acordo com o contrato, 

porque ele foi pago retroativo, mas não foi pago os juros esse tempo pelo valor de face 

daquela época. E depois todos os investimentos que foram feitos que até agora não 

foram pagos, investimentos físicos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Isso monta quanto? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Há um valor apurado nas planilhas em 

torno de 80 milhões dos valores de ressarcimento, de valores diretos, mais os 

investimentos de 18 milhões físicos, mais ainda juros e coisa e tal. Eu não tenho a 

apuração. Tem que ser apurado entre as partes, entre os departamentos.  
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Posso perguntar. Eu tenho uma dúvida. 

Como é esse pagamento. Como o senhor fala, tem um contrato. Tem que ser pago pelo 

contrato. Mas eles não pagam pelo contrato. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Eles não pagaram aquela época. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Esse contrato foi feito em 2013. Então, 

nós estamos em 2019. E qual é a correção? Entendeu o que eu quero dizer? Os preços 

não foram corrigidos pela inflação, isso e aquilo. Eles continuam pagando com base em 

quê? Eu vou solicitar três itens. Como é que é esse valor desses três itens? Era aquilo 

que estava no contrato? Havia uma tabela preços?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Não. Isso aconteceu lá entre 2014, do 

início do contrato, até julho de 2016 a Secretaria e a Furp não fizeram os pagamentos 

para a CPM daquilo que foi produzido. Quando ela começou a pagar, ela pagou 

retroativo pelo valor de face e ainda pelo valor que a secretaria pagava via ata. E aí ela 

não pagou pelo valor que estava no contrato e ficou aí um deficitzinho e esse déficit foi 

remontando. Exatamente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Foi acumulando. 

     

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Exatamente. Então aí dali para frente ela 

passou a pagar. Mas como ela tem que pagar cronologicamente, ela pagou via face do 

que estava para trás e esse negócio vai vindo... Então, esse é o problema. Ela pagou via 

face da última, da primeira nota fiscal e aí vai acumulando juros dali para frente.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Qual o montante dessa dívida? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Esse montante, pelo último valor 

apurado, estava em torno de 79 milhões. Mas é o que eu falei: eu não sou o detentor 

disso aí. Eu só apurei por cima esse valor. Fora isso, tem os investimentos físicos que 

foram feitos na ordem de 18 milhões, que é um valor que tem que ser pago à parte, que 

não tem nada a ver com o medicamento que foi entregue, que foi para a mão da 

população; coisas diferentes.  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Francisco, a CPM tem prejuízo nesse 

contrato, hoje? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Contabilmente, formaram em dezembro 

de 2018, ela acumula um prejuízo da ordem de 18 milhões.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Dezoito milhões. E a CPM trabalha dando 

prejuízo? É normal isso? É normal no mercado continuar trabalhando numa concessão, 

num serviço ou num contrato? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Ela tem 15 anos de contrato, não é? Ela 

espera que, com o montante anual que ela recebe, e ela está recebendo, ela continua 

recebendo, ela tende a diminuir o prejuízo ano a ano. E ela ainda tem uma dívida. Ela 

conta com uma dívida que é um passivo que ela tem, governamental.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ela tem então um prejuízo de números 

redondos por volta de 20 milhões de reais e tem por volta, para receber da Furp ou do 

Governo do Estado, 100 milhões de reais. Então ela teria 80 milhões de lucro. 

Então, para ela é um contrato bom. Por isso que ela não rompe o contrato. Eu 

tenho prejuízo, mas eles foram cobertos por um contrato. Se o governo não me pagar 

entro com ação e um dia receberei. É mais ou menos isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  É. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Mas o senhor é uma pessoa do mercado. Que  

pode ser isso então? Vou recuperar lá no futuro? Vai produzir bastante remédio? Vai dar 

o meu lucro aqui e o que eu perdi eu vou receber. É mais ou menos isso? Nem que seja 

na Justiça? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim. É um negócio. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Aposta no futuro. 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  É um contrato estável. É um contrato. É 

um contrato de 15 anos. É uma PPP. Imagina-se que um contrato de PPP é um contrato 

em lei federal, em lei estadual. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu, se sou o governador, rompo hoje esse 

contrato. Como graças a Deus não o sou, sou deputado e com muito orgulho da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, mas como empresário também o faria. Pagaria 

multa e resolveria o problema, porque isso todo mês é um problema fruto daquilo que 

está lá no contrato que não foi renegociado. É tabela tal com 50% de desconto. Vocês 

mesmo que produzem o remédio, a área privada vende o remédio bem mais barato, até 

com 90% de desconto. E o da Furp não, porque tem um contrato, então é isso. Se as 

coisas todas mudaram de lá para cá tem que mudar tudo, tem que haver uma 

renegociação. Palavras minhas.  

Mas, pergunto ao senhor: o senhor Ricardo Lima informou a esta CPI que neste 

momento a Furp aguarda documentação da CPM para que os registros clones sejam 

convertidos em registros ordinários. E assim que estejam sob o domínio da Furp... Essa 

documentação está sendo providenciada? Vocês não têm interesse de providenciar? Já 

foi providenciada? O senhor tem conhecimento disso? Pode nos informar? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Sim. Neste momento existem em 

Brasília, na Anvisa, um protocolo assinado pela Furp para desvínculo de um produto 

que chama Riluzol e oito CDs, com oito documentações de oito produtos, dos 33 que já 

em análise pela Furp para serem submetidos à Anvisa para desvinculo e os outros - aí 

tem que fazer a soma, não é?  Nove menos 33, em fase final para entregar para a Furp 

para desvinculo para virar patrimônio definitivo da Furp.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Por que não faz isso rápido?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Porque é uma documentação de 6 mil 

páginas, cada um. E todos esses documentos, na verdade, estão em papel dentro da 

fábrica de Américo, numa sala reservada de posse da Furp. Eles só estão sendo 

ordenados e numerados em CD para ser melhor analisados pela Furp para poder ser 

submetido à Anvisa e desvinculado definitivamente. Mas esses dossiês já foram, 

inclusive, disponibilizados para a Furp na forma de papel e estão lá. Como é papel e é 
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muito difícil de ser escaneado, é um papel ruim de ser olhado, eles estão sendo melhor 

ordenados pelo grupo na matriz para ser analisado definitivamente pela Furp para ser 

submetido à Anvisa e desvinculado, até porque esse processo de desvinculo dependeu 

de uma grande negociação com a Anvisa ao longo desse tempo e que foi em março 

deste ano definitivamente anuído pela Anvisa através de uma nota técnica publicada no 

Diário Oficial.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  E o senhor acha que vai levar quanto tempo 

para a Anvisa autorizar isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Esse desvinculo do Riluzol saiu uma, 

não é uma decisão, mas saiu uma, não é uma exigência também, mas saiu um aviso para 

a gente na caixa postal da própria Furp dizendo o seguinte: “olha, será publicado”. 

Então assim: quando sai esse aviso... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  É que nem Cetesb no Governo do Estado. 

Você apresenta tudo que eles pedem e aí na semana seguinte pedem mais um 

documento, daqui a seis meses mais um...  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Não, então não, não, não; seis meses não. 

Não, não, não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Cinco anos a indústria desiste daqui e vai para 

Minas Gerais, Espírito Santo.  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Quando sai esse tipo de documento da 

Anvisa, ele fala assim “fique esperto, porque vai sair assim, vocês só vão ter mais um 

mês porque depois desse um mês você não vai mais poder mexer”. Então a gente sabe 

que deve estar para sair o Riluzol. Os outros a gente vai publicar logo em seguida. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E leva quanto tempo - o senhor acha - o 

Riluzol? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Acho que o do Riluzol sai em um, dois 

meses a gente já vai ter um definitivo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E os outros... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Os outros, assim que a Furp liberar é 

protocolado e... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Então está dependendo da Furp. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Esses oito, que estão em posse da Furp, 

dependem da Furp para dar o sinal verde para protocolar.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Esse produto que pode ser fabricado daqui a 

30 ou 40 dias... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Não, não. Fabricado ele já foi 

disponibilizado. Ele vai ser registro definitivo da Furp. Mas ele já foi publicado, ele já 

foi protocolado, ele... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Mas não está sendo produzido. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Nesse momento, a Furp não pede por 

que... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  E qual é a previsão de faturamento com esse 

remédio. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ah, não. Na verdade - de novo - esse é 

registro. Ele já era um clone da Furp, ele faz parte do... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não muda no faturamento. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Não muda absolutamente nada. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  E os outros oito, mudam? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Também não. São produtos que já... é só 

uma questão de registro. Não tem nada a ver com a questão de faturamento. Ele passa a 

ser patrimônio definitivo da Furp conforme o contrato daquela discussão que era: é 

investimento, não é investimento, deve pagar pelo investimento parcelado, não deve 

pagar? Era clone, não era clone. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM -  Esse é um contrato que me parece assim... eu 

uma vez ouvi um médico dizer o seguinte: “a gente ganha tão mal no serviço que a 

gente presta na iniciativa pública”. Eu fiquei chateado. Chocou-me muito. E me parece 

que esse contrato é mais ou menos a mesma coisa: me choca. Acho que choca a todos os 

colegas deputados, porque aqui ninguém quer fechar a Furp. Todo mundo quer manter 

emprego de funcionários desde que produzam. A CPI vai trabalhar muito para que isso 

não aconteça. É uma fundação que tem lá quase 60 anos. Ninguém aqui está trabalhando 

“olha, nós queremos é fechar a Furp.” Não, nós queremos a Furp trabalhando, 

produzindo remédio mais barato, já que não paga imposto, o ICMS, e servindo a 

população que é tão carente, cada vez mais carente.  

O médico me disse numa roda, eu estava ouvindo, um falou para o outro e eu 

ouvi: “o governo faz de conta que me paga, eu faço de conta que trabalho, porque as 20 

consultas que eu faço lá eu faço em meia hora e vou embora trabalhar em outro lugar”. 

Pois esse contrato aqui parece isso: o governo faz de conta que paga, o governo faz de 

conta que recebe, a CPM faz de conta que trabalha, tem prejuízo de 18 milhões, tem 100 

para receber. Poxa, é uma coisa que... tudo bem, é mercado, é negócio. Mas isso está 

parecendo é um negócio mesmo. E negócio, no palavreado aqui do jargão, o deputado 

Agente Federal Danilo Balas sabe muito bem disso, quando se fala entre governo e 

iniciativa privada já virou uma palavra meio estranha, não é? Porque não tem 

transparência. Até quando vai ficar isso? Quanto tempo está, só para recordar aqui, há 

quanto tempo vem se acumulando essa dívida de 100 milhões? Para gente calcular por 

ano - é a conta que eu quero chegar - esse prejuízo? 

Essa discussão que a CPM tem direito a receber, conforme a PPP, que chega em 

100 milhões de reais? Isso é em que período? 
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O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  A CPM começou a produzir ao final de 

2014... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O contrato era de 13, não é? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  E passou a receber em 2016.    

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então nós estamos com, mais ou menos, 

cinco anos. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Sim, mas passou a receber regularmente a 

partir daí. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vinte milhões por ano é o prejuízo aí, a 

grosso modo, mas, muito mais porque a conta é 200 por ano e está recebendo 90, não é? 

A conta é mais ou menos essa. Quer dizer, a concessão é mais de 20 anos, não é isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Quinze anos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Quinze anos. Então, faltam 10. Um bilhão de 

prejuízo aí é um negócio com a CPM e a Furp. É mais ou menos essa a conta no meu 

entendimento; eu não sou economista, sou advogado. Mas são 100 milhões por ano. 

Tem mais dez anos. É um bilhão que vai receber de um jeito ou de outro. Seja na 

Justiça, seja precatório, seja receber a fábrica de Américo Brasiliense contra prestação 

de pagamento, seja receber a fábrica de Guarulhos como da ação em pagamento da 

dívida que a CPM vai ter. Acho que eles precisavam chegar a um acordo. O que é bom 

para o governo é bom para a CPM? “Ah, não é bom para a CPM”. Então, rompe o 

contrato, paga a multa e vai embora que é mais barato. E o governo vai buscar outra 

função para a fábrica. Mas são palavras minhas, agradeço as suas respostas e devolvo a 

palavra ao Sr. Presidente. 

 

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

Repasso a palavra a V. Exa. para assumir a Presidência e dar conta aos trabalhos. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

Agente Federal Danilo Balas. Passo a palavra agora, pelo tempo regimental, ao nobre 

deputado Thiago Auricchio. 

Há sobre a Mesa um requerimento de justificativa do nobre deputado Olim, que 

registra a sua ausência aqui em função de compromisso externo. 

E há sobre a Mesa - faço a leitura, aproveito, nobre deputado - um requerimento 

da nobre deputada Beth Sahão. “Exmo. Srs. Membros da CPI da Furp, requeiro nos 

termos regimentais que seja deliberada a realização de uma reunião dessa CPI na 

unidade da Furp de Guarulhos com a participação da Comissão de Funcionários em data 

e horário acordado com a direção da Furp. São Paulo, 27 de agosto de 2019. Nobre 

deputada Beth Sahão.” 

Eu vou pautar na reunião de amanhã para que a gente faça a discussão e a votação. 

Passo a palavra ao nobre deputado Thiago Auricchio  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Bom dia a todos. Bom dia ao Sr. 

Francisco Caravante. Peço até desculpas ao Sr.  Presidente, que me chamou. Também 

fiz uma parada técnica, viu, Sr. Presidente?  

Muitos depoentes, Sr. Francisco, disseram aqui que a CPM não cumpriu com 

alguns investimentos contratados. Só na parte da infraestrutura estavam previstos 

investimentos na ordem de 63 milhões de reais e a CPM investiu apenas 15 milhões, 

que daria aí 18% do valor que deveria ser investido. O que a CPM fala sobre isso? E 

isso você acha que não geraria uma quebra de contrato por parte da Furp?  

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE -  Deputado, o contrato prevê, a juízo da 

própria Furp, por de forma justificada que os investimentos possam ser postergados, de 

forma justificada, se assim a Furp entender, se o poder concedente entender.  
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Quando a CPM - isso também já foi relatado aqui em algumas ocasiões e na 

semana passada o ex-superintendente Durval entregou uma sequência de documentos 

sequenciais que mostram como a CPM e a Furp trataram a questão do investimento.  

Logo que a CPM assumiu... Porque o contato prevê, na verdade, uma lista de 

investimentos. Aí tem essa razão de que eles valorizados, na parte física, chegariam a 

um montante de mais ou menos 63 milhões. Na verdade não tem. Não tem valor no 

contrato. Tem uma lista de investimentos.   

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL  - Seria aproximado. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Seria aproximado cerca de 63 milhões; 

tá? Nessa sequência, quando a CPM assumiu então lá no final de 2013, o início dos 

investimentos já se deu bastante rápido, a CPM pediu e já fez o investimento, comprou 

uma encapsuladora, mandou vir encapsuladora, até porque era muito interessante, era 

investimento muito importante, parte do portfólio era na forma de cápsulas, a Furp não 

tinha encapsuladora, então era um investimento bastante interessante, importante para se 

fazer a produção e isso começou a acontecer.  

Parte dos investimentos era na parte de injetáveis, por exemplo, não existia a 

mínima condição até porque não existia ainda nem a entrega de parte dos equipamentos 

injetáveis para a própria Furp, do próprio consórcio, ainda que não tinha terminado uma 

parte da entrega dos equipamentos injetáveis. Então, não tinha nem como terminar a 

parte de investimento de injetáveis. Outros investimentos eram algo que era insólito. 

Fala assim: “Vai construir o prédio em um ano, de pesquisa e desenvolvimento, sendo 

que a gente tinha unidade de pesquisa e desenvolvimento na matriz.” Outros eram uma 

coisa assim, você falava assim: “Nós vamos ampliar o restaurante”, sendo que a gente 

não tinha funcionário contratado dentro do próprio ano.  

E assim a lista de investimentos tinha uma sequência de incongruências. Nesse 

sentido, lá em fevereiro de 2014, então quatro meses depois, a CPM protocolou já um 

início solicitando que a lista fosse distribuída e essa discussão de investimentos foi 

sendo feita na forma documental, na forma em que os jurídicos foram se conversando à 

razão e à luz do contrato. E isso foi finalizado ano a ano, até 2018, dentro de uma 

documentação ampla, e que foi toda organizada de forma que ela está completamente 

coberta, e isso está disponível inclusive no material que foi disponibilizado na semana 

passada aqui. 
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Então, a gente tem muita tranquilidade com relação a investimento. Eu ouso dizer, 

inclusive, que se isso acabar mal, né, o ressarcimento é menor. Porque se a gente tivesse 

feito, olha só, aqui tem assim, só para dar um exemplo técnico muito interessante: a 

gente trabalha com uma produção baseada no plano de produção que a Furp passa para 

a gente. Lembra? Que a gente acabou de falar. 

Um dos itens de investimento que está colocado aqui é ampliação das posições 

porta pallets nos almoxarifados de insumos, que é a matéria-prima, e de produto 

acabado. 

Então, a gente teria que colocar, pelo menos, mais dois níveis. Não sei se foram 

lá. Tem um almoxarifado de entrada e um almoxarifado de saída. Mas, pelo menos, dois 

níveis naqueles dois almoxarifados. Por baixo, dá mais um milhão, um milhão, dois 

milhões, de investimento lá dentro. 

Antes de sair, por acaso, eu pedi para fazer uma visão de ocupação do 

almoxarifado, lá. Neste momento, se a gente for lá agora, o almoxarifado de insumos 

tem 12% de ocupação e o de produto acabado tem 30% de ocupação. 

Vou colocar mais porta pallet lá para cima vazios, do nosso dinheiro, porque vai 

ser pago pela Furp, vai ser pago pela população. Então, não tem razão de fazer neste 

momento. Se a gente ampliar a produção, se a gente botar produto para dentro, e não 

tem razão por uma questão simples: se girar, tem que fazer, não tem que discutir. 

Porque é parte do projeto. 

A gente tem que concatenar as funções, investimento, de acordo com o produto 

que a gente faz, de acordo com o portfólio que a gente tem que colocar para dentro, de 

acordo com o produto. 

Nós temos no grupo, por exemplo, produtos de interesse do Ministério da Saúde 

que são oncológicos. A fábrica não está preparada para fazer oncológico, produto para 

câncer. 

Mas o Ministério da Saúde tem um produto, por exemplo, oncológico de 170 

milhões de reais que ele paga. Se for de interesse do Governo do Estado de São Paulo 

trazer e ele conseguir vender para o Ministério da Saúde, por exemplo, pode ser 

interessante para nós, pode ser interessante para todo mundo, fazer um investimento 

monstro e ampliar, e alterar, toda a configuração de uma parte da fábrica para fazer 

investimento oncológico. Percebe? 
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E, a gente faz investimento, altera a estrutura, adita o contrato rapidamente. Aí 

precisa de aditamento. E, a gente põe para rodar. Percebe? É essa a configuração de 

investimento à luz do contrato. E, por isso, não foi motivo de quebra de contrato. 

Porque, primeiro, está seguro juridicamente. Está seguro porque foi colocado na 

forma de documentos anuídos pela Furp e em função de uma discussão de portfólio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Fala um pouquinho dessa parte dos 

registros clone, que ainda é muito confuso, acho que, ainda, para a gente que não é do 

ramo da... 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Se eu puder explicar. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - No contrato da concessão da... A CPM 

receberia um valor pelos registros feitos na Anvisa de medicamentos da lista básica. A 

CPM, então, realizou registros clones como o senhor colocou aqui. 

Na opinião, a CPM, para a CPM, o contrato foi cumprido? E, se no contrato 

previa o clone ou o registro definitivo? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - O contrato não fala de registro clone ou 

registro definitivo, tá? O registro é "registro". No "Diário Oficial", ele sai "Furp 

registro", tá? Então, assim... 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Mas, ele fica com a Furp esse registro 

depois? Ou não? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ele vai ficar. Ele está ficando, aliás. Ele 

está no momento de ficar. Porque ele está se transformando em registro desvinculado. 

Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Como que foi tratado isso? Como que é 

o processo? 

Como o registro clone é um registro de propriedade da Furp, porque ele sai no 

"Diário Oficial" como "registro Furp". Se você olhar a caixinha produzida na CPM, está 

escrito lá: "Ministério da Saúde". Aí, o número de registro que aparece lá, os quatro 

primeiros dígitos são os números da Furp. 
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Se você pegar um registro de um produto feito em Guarulhos e pegar os quatro 

primeiros dígitos, você vai ver que é o número de propriedade da Furp, e pegar o 

número do registro da caixinha produzida em Américo, você vai pegar os quatro 

primeiros dígitos e eles são de propriedade da Furp. Então, você vai identificar. E, o 

produto é Furp e o registro é Furp. 

A única diferença é que este registro, hoje, do produto que está sendo produzido 

em Américo, ele tem um vínculo para ser rápido, para que ele pudesse ser produzido 

rapidamente, de maneira célere, por um acordo entre as duas empresas, regido pelo 

contrato de PPP, assinado entre os dois representantes legais, responsável legal da Furp 

e responsável legal da CPM. 

No momento, lá, em 2013, 14, durante o ano de 2014, principalmente, responsável 

legal e responsável técnico das duas empresas é uma matriz de vínculo. E, a Anvisa, por 

um instrumento legal normativo, uma resolução normativa, que ela publicou falando 

assim: "Se as duas empresas entendem que podem caminhar juntas, eu permito que elas 

possam fazer, desde que os registros caminhem juntos". 

Então, o registro sai em nome da Furp, vinculado ao registro matriz. A partir daí, 

a Furp detém o registro, e ela assinou conjuntamente, e, por um acordo, entendeu-se que 

a CPM não receberia, não receberia, dinheiro, ou seja, a sua parcela, enquanto não 

desvinculasse definitivamente o registro e não fosse patrimônio único e exclusivo da 

Furp. 

E, a CPM, junto com o departamento regulatório do pessoal da matriz, com todo 

mundo, foi fazer gestão na Anvisa, porque a transferência de tecnologia foi 

completamente realizada para a Furp, acompanhada pelos técnicos da Furp; os dossiês 

foram todos copiados e transferidos para dentro da unidade de Américo. 

Ficaram disponíveis, lá, naquela sala, e estão lá disponíveis até agora. Agora, 

foram todos revisados e disponibilizados para o departamento regulatório da Furp em 

Guarulhos. Saiu a nota técnica da Anvisa definitivamente autorizando que a 

transferência de tecnologia é estratégica para o SUS. E que, então, é permitida a 

desvinculação, ou seja, o desvinculo definitivo, e que, portanto, esse patrimônio passa a 

ser exclusivo e definitivo para a Furp. 

E, então, a partir do desvinculo, o patrimônio passa a ser direto da Furp. Esse foi o 

acordo. A partir do desvinculo, a Furp deve começar a pagar a parcela "A" para a CPM, 

de acordo com o contrato. Essa é a lógica contratual. 
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Também, não há quebra de contrato, porque até agora não houve ressarcimento. 

Não há prejuízo para o estado, muito pelo contrário. O estado recebe os produtos, a 

população recebe os produtos desde 2014, era muito importante fazer a entrega de 

produtos o quanto antes, porque a parcela "B" poderia ser a fruição dos serviços. A 

parcela "B" e a utilização plena da capacidade da fábrica o quanto antes. 

O outro instrumento que seria desenvolvimento de um produto novo, 

transferência, seria um processo muito mais longo, e a gente detinha capacidade, como 

os técnicos da Furp estavam dentro da fábrica, eles poderiam acompanhar toda a 

transferência de tecnologia, todo o desenvolvimento da metodologia analítica, toda a 

transferência dos insumos, matéria prima, desenvolvimento do produto, e acompanham 

isso a cada lançamento. 

Esse ano, nós lançamos quatro produtos. Então, essa transferência é feita com os 

técnicos da Furp acompanhando lançamento de produto. Então, não tem por que isso ser 

questionado nesse sentido. Por isso, os produtos estão todos sendo, inclusive esses, os 

33 que foram feitos foram feitos com acompanhamento da Furp. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - E a Furp paga o valor que está no 

contrato, ou tem alguma correção, juros? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - A Furp não paga nada, né? Até agora não 

pagou nada. Então... 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Ela vai pagar? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Até hoje não paga nada. A partir do 

momento do desvinculo de cada um deles, ela deve pagar valores, em princípio. Isso até 

agora não foi feito, então, também não sei como vai se realizar. 

Mas, a partir do momento em que isso acontecer, ela deve pagar valores de 25 mil 

reais por produto, corrigidos pelo IPCA, a partir de 2013. Por mês, por produto, 

corrigidos pelo IPCA. 

O Durval falou em 38 mil. Duvido. O IPCA não rodou tudo isso nesses três anos. 

Acho que estava em 27, 28 mil, era uma coisa assim. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Só para finalizar, Sr. Presidente: a CPM 

recebe anualmente 90 milhões de reais pela cessão de medicamentos à Secretaria de 

Saúde e pela gestão, operação e manutenção da fábrica de Américo Brasiliense. 

Na opinião do senhor, é um negócio vantajoso para o Poder Público? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Olha, é a discussão que a gente já fez um 

pouco aqui. O Poder Público, em 2013, tinha uma fábrica que custava 25 milhões 

parada, sem, com, produzindo Captopril praticamente sem nada. 

Ela fechar, desligar lá, aquilo lá enferruja, inclusive, porque ela não tem nem 

janela. A gente não pode nem desligar o insuflador que tem lá dentro, por conta das 

condições que estão colocadas lá dentro. 

É muito complicado fazer qualquer comparação do ponto de vista da unidade, da 

forma como ela está. Ela é uma unidade muito grande, muito cara, na sua própria 

estrutura, na sua própria concepção. 

Independente de ela estar sendo subutilizada ou não, ela tem a sua importância, a 

sua relativa importância. O Poder Público tem a sua análise, e tem a sua... e ela tem que 

analisar a sua relativa importância como unidade de produção de medicamentos para a 

população. 

E, essa decisão ou o que ela deve fazer é uma decisão, e tem que ser uma análise 

do Poder Público. Nós temos que nos limitar a cumprir o plano de produção que nos é 

dado lá no terceiro quadrimestre. Essa é a nossa função. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Mas, na opinião do senhor, é vantajoso 

para o Poder Público, ou não? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu acho que, de novo, assim, eu não 

tenho a concepção do o que é vantajoso. Eu sou um professor de saúde pública. Se 

perguntar para mim como professor de saúde pública, eu tenho a minha opinião pessoal. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - É mais vantajoso para a CPM ou para o 

Poder Público? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Se é mais vantajoso para a CPM? Isso 

não existe. É uma parceria. Isso é uma parceria. A gente não pode ser rotulado como 
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fornecedor, isso nunca. Isso não pode ser rotulado, é errado. Isso é errado, alguém 

rotular a CPM, ou parceiro privado, como fornecedor. 

Nós somos administradores parceiros de uma unidade governamental como 

existem os administradores de unidades de tratamento ambiental, como de concessão de 

rodovias, como concessão de outras coisas. 

E, isso, a confusão que se faz quando se rotula o parceiro dentro de uma unidade 

de PPP, em fornecedor de produtos, isso deve ser, esse equívoco conceitual, deve ser 

desmistificado. Porque, aí, você, tirando este rótulo, e entendendo o pacote de serviços 

que agrega, que é agregado nesse contrato como um todo, fica mais fácil entender de 

que nesse momento aquele contrato é um contrato que tinha que estar rodando a 170 

milhões, que a unidade tem que produzir mais. 

Aí, você consegue entender o complexo do negócio. Aí, a gente tem um parecer 

da Procuradoria Geral do Estado. Aí, todo esse complexo de atividades leva a uma 

compreensão maior do negócio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado, Sr. Francisco. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Eu que agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. 

Pergunto aos Srs. Deputados se alguém mais tem algum questionamento. Eu 

tenho um último. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aquela fábrica custou cerca 

de 130 milhões de reais, é isso? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Duzentos e quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Duzentos e quatro milhões. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Nas duas etapas. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quanto ela valeria hoje? O 

senhor tem noção? 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Ah, eu não tenho a mínima noção. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mais ou menos. 

 

O SR. FRANCISCO CARAVANTE - Olha, teve investimentos. Ela tem todo o 

parque ecológico colocado em volta dela. Eu acho que ela... Eu não sei valores de 

mercado. Ela tem a depreciação toda ao longo do tempo. Apesar dos investimentos, ela 

tem a depreciação. 

Mas, uma unidade de negócio farmacêutica, ela se dá em função do portfólio dela, 

muito em função do portfólio. 

Então, em valores de mercado, é, sempre uma fábrica farmacêutica, uma unidade 

farmacêutica, ela se dá muito em função do produto que ela tem. Estou falando em 

função dos registros. 

Quando você vai comprar uma unidade, uma indústria farmacêutica, você vai 

atrás do produto dela, do registro; muito pouco, às vezes, em função da sua 

infraestrutura. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Quero, então, agradecer 

aqui o Sr. Francisco Caravante Júnior pela sua vinda, pelos seus esclarecimentos. 

Pergunto aos Srs. Deputados, nós temos a oitiva do Sr. Adivar Aparecido Cristina, 

ex-funcionário da Furp, citado em reuniões desta CPI como tendo participado das 

discussões sobre a execução e conclusão das obras de construção da fábrica da Furp em 

Américo Brasiliense. 

Se os senhores querem fazer uma pausa ou se a gente dá continuidade agora e já 

faz a oitiva. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eu tenho compromisso às 14 horas. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu também, Sr. Presidente. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Isso é um problema para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - São treze e quinze. Querem 

ouvir, aproveitar o tempo? 

Olha, pelo menos, a gente ganha um tempo. Se for preciso, a gente remarca para a 

conclusão, não é? O que os senhores acham? 

Obrigado. Então, chamo à mesa o Sr. Adivar Aparecido Cristina, ex-funcionário 

da Furp, sentar ao meu lado direito. 

Sr. Adivar, o senhor estava acompanhando aqui o procedimento da CPI. Então, eu 

passo à mão de V. Sa. O senhor prestou atenção? O senhor quer que eu faça a leitura do 

texto aqui, que diz que, como testemunha, com fundamento no Art. 203 e 218, do 

Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo II do Art. 13, da Constituição 

do Estado de São Paulo, Art. 3º da Lei estadual 11124, de 10 de abril de 2002, bem 

como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis a espécime. 

Cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmação 

falsa, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no 

crime previsto no Art. 4º, inciso II, da Lei federal 1579, de 18 de março de 1952. 

O senhor foi convocado aqui para comparecer a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito com a finalidade de apurar denúncias nas irregularidades afetas à gestão da 

Fundação do Remédio Popular envolvendo corrupção no contrato de construção da 

fábrica de medicamento, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da 

entidade, e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para 

o fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Então, passo às mãos de V. Sa. o termo de compromisso de depoente, que é uma 

praxe, é a legislação. Se o senhor estiver de acordo com aquilo que... 

Muito obrigado, Sr. Adivar. Já assinado aqui o termo de compromisso, passo à 

mão das secretarias para autuar no processo. Pergunto ao senhor se o senhor quer fazer 

uma breve explanação das suas funções, quem é o senhor, o seu currículo, rapidamente, 

e o que mais desejar falar. Depois, vou abrir a palavra aos Srs. Deputados. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O meu nome é Adivar Aparecido 

Cristina. Sou farmacêutico de formação, iniciei minha carreira como oficial de saúde do 

Exército. Depois, fui para a área de varejo, tive farmácias de manipulação. 
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Em 97 ingressei na Furp através de concurso. Prestei um concurso para supervisor 

de produção. Depois, prestei um novo concurso para chefe de produção. Depois, fui 

gerente de produção. E, finalmente, gerente de divisão industrial. 

Saí da Furp em 2015, em junho de 2015. Fiquei um período fazendo algumas 

consultorias. E, depois, atualmente, estou como assistente técnico da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo. 

 

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

Beth Sahão. Nobre deputada Beth, o deputado Balas estava inscrito. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, tem a palavra o 

nobre deputado Agente Federal Danilo Balas, pelo tempo regimental. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Sr. Adivar, o senhor é 

dono da empresa AC Consulting, ou já foi dono dessa empresa, e se o senhor já prestou 

serviço ao serviço público, alguma consultoria ao setor público. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Assim: quando saí da Furp, em 

2015, abri a empresa para poder prestar algumas consultorias, se fosse o caso, mas a 

gente não conseguiu... Não prestei nenhuma consultoria para nenhuma entidade pública 

depois que saí da Furp. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Aí para nenhuma 

consultoria. Essa empresa permanece, hoje, aberta ou não? 

 

 O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. Eu já fechei a empresa, 

pelo menos tomei as providências com o contador para fechar a empresa, porque 

atualmente estou trabalhando. Então, não tinha mais interesse de manter a empresa 

aberta. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - O senhor trabalhou à 

época com Ricardo Mahfuz? Qual a relação que o senhor teve com ele, se positivo? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim; eu trabalhei com o Sr. 

Mahfuz no período de construção. Quando ele entrou na Furp, em 2007, a gente 

começou a fazer alguns trabalhos, porque eu, como gerente de produção, era 

responsável pela incorporação técnica das obras que estavam sendo executadas na 

planta de Guarulhos. E depois, em 2009, é que eu fui envolvido no projeto de Américo 

Brasiliense, para que... final de 2008 e início de 2009, e também fizemos um trabalho lá 

para a incorporação técnica da planta, para que ela pudesse ser... Dado o start inicial de 

produção dessa planta, né?  

Como eu era o diretor, eu era gerente de produção, à época, então o 

superintendente, à época, me convocou junto com o Dr. Vitor Hugo, que era o diretor de 

Divisão Industrial, à época, para que eu fizesse esse trabalho em Américo Brasiliense, 

ou seja, incorporar a planta de Américo Brasiliense no quesito técnico para ver as 

condições, se a planta teria as condições necessárias para atender todas as legislações 

sanitárias para uma produção de medicamento.  

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Essa empresa AC 

Consulting tinha mais sócios ou o senhor era... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, eu era o único dono. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra a nobre 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Adivar, o senhor trabalhou até junho 

de 2015 na Furp. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Exatamente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Por que o senhor deixou a Furp? O senhor 

era concursado.  
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu, como concursado, mas eu 

estava ocupando um cargo de gerência de divisão e o superintendente que estava 

assumindo, à época, o Sr. Durval, achou por bem fazer uma troca para poder 

implementar a política de trabalho que ele desejava, e assim o fez. Então, eu... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor não quis voltar para o seu cargo 

de origem. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, na verdade eu não fui 

nem consultado para voltar para o meu cargo de origem. Eu fui realmente demitido, né, 

à época, porque eu não fui... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas e a estabilidade, não foi questionada, 

nada? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Na verdade eu não fiz nenhum 

tipo de questionamento, porque quanto à estabilidade, naquele momento, porque não me 

cabia questionar isso com o Sr. Durval ali que estava fazendo a demissão, né? Então, o 

que foi feito é que, assim, eu entrei com uma ação para receber os 40% que eu achava 

que era direito... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O FGTS. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Do FGTS, e quando eu fui entrar 

com essa ação, o advogado que me amparou, nesse caso, falou que eu não poderia fazer 

isso, porque eu era concursado. Então, teria que ter um pleito de reintegração. E aí a 

gente fez, está discutindo isso na Justiça, para que eu possa ser ressarcido 

financeiramente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas o senhor entrou com esse pleito de 

reintegração? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Entrei. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E qual foi a motivação que levou a sua 

demissão? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O que o Sr. Durval alegou no 

momento da demissão é que ele estava fazendo uma mudança, que eu entendo 

perfeitamente, ele queria mudar toda a dinâmica de... A política de trabalho que estava 

sendo executada, até aquele momento, e ele precisava da posição. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sim, mas é comum no serviço público, às 

vezes, as pessoas ascenderem e ocuparem postos que são de livre nomeação, pegar um 

trabalhador, um servidor público efetivo, que prestou concurso, etc, e conduzi-lo a 

ocupar diferentes cargos que são de livre provimento de quem está gerenciando ou 

dirigindo uma determinada instituição, uma determinada empresa. Agora, quando você 

muda essa direção, via de regra as pessoas podem... Têm o direito de trabalhar com 

quem elas querem trabalhar. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim, mas... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Aí as pessoas voltam para os seus cargos 

originais. O que me soou estranho é por que o senhor foi demitido sumariamente, então, 

quer dizer... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim, fui demitido e não foi, em 

nenhum momento, discutida a minha volta para o meu cargo, último cargo de concurso, 

porque eu prestei dois concursos na Furp, para supervisor de produção e chefe de 

produção. Dentro dessa lógica, eu teria que voltar para a chefia de produção. Não fui 

nem consultado se queria ou não voltar para a chefia de produção, e eu também não 

discuti isso, naquele momento. E depois, quando eu fui... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quem era o superintendente na época? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O Sr. Durval. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E o Sr. Durval esteve aqui, né, na semana 

passada. Foi, né? E aí o senhor entrou na Secretaria de Saúde? É isso? Ato contínuo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, não. Eu fiquei dois anos 

prestando algumas consultorias, algum... Fazendo alguns trabalhos, e depois que eu fui 

convidado a entrar num cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Qual é o cargo comissionado? 

 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Assistente técnico. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Aqui em São Paulo o senhor trabalha? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Aqui em São Paulo. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E foi convidado, quem era o secretário na 

época?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O secretário, na época, era o Dr. 

Wilson Pollara. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor tinha algum relacionamento com 

ele? 

 

 O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, nenhum. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor foi convidado... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu fui convidado pelo 

coordenador da área, que era o Sr. Edson Fernandes; convidou-me pelo meu 

conhecimento técnico... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT -  O senhor já o conhecia. 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Fiquei conhecendo por uma 

indicação e ele me convidou, estava precisando... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor era filiado a algum partido 

político? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, não sou filiado a 

nenhum partido. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas esse período que o senhor ficou 

fora... Aqui tem... O deputado Balas lhe questionou sobre a empresa AC Consulting. O 

senhor disse que está fechada, né? Aqui o senhor aparece também como sócio de outra 

empresa, chamada Portofino Participações Limitada, que junto com o senhor... Primeiro 

eu queria saber qual é a atividade dessa empresa Portofino, que o senhor fazia parte do 

quadro de sócios e administradores, ao lado inclusive do Sr. Leonardo Gordilho 

Vormittag. Eu queria saber qual o laço de parentesco desse Vormittag com um ex-

superintendente, Fábio, né? Fábio... Flávio Vormittag. 

 

 O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O Sr. Leonardo é filho do Dr. 

Flávio, e à época, quando nós saímos, a gente imaginou ter uma empresa em sociedade 

para prestar consultoria. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Em que área? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Na área farmacêutica, que é o que 

eu conheço, né? Na área de regulação sanitária, que também tenho experiência, e na 

área técnico-industrial, que eu também tenho experiência. Existiam, à época, algumas 

possibilidades de consultoria para empresas de negócio que estavam vindo, desejando 

vir ao Brasil para trabalhar com a área de biotecnologia. Então, a gente teve que montar 

a empresa; resolvemos aproveitar uma empresa que o Dr. Flávio já tinha, e nós 

entramos como sócios, porém o Dr. Flávio recebeu um convite para ir para o Ministério 

da Saúde. Eu acho, não sei, é o Ministério da Saúde. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O Dr. Flávio tinha a empresa na época 

que ele também era o superintendente? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Aí eu não sei dizer, mas eu acho 

que essa empresa já existia, entendeu? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor chegou a prestar algum serviço 

para a Furp?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, nunca prestei serviço... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Nunca prestou nenhuma consultoria. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Essa empresa, nenhuma das 

duas... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Ela não fazia nenhuma consultoria para 

empresas do Estado ou para órgãos do Estado? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. Nesse período que eu 

fiquei fora da atividade pública, que foi de julho de 2015 a junho de 2017, eu não 

trabalhei com nenhuma empresa pública. Nós não trabalhamos com nenhuma empresa 

pública. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O custo dos medicamentos produzidos 

pela unidade de Guarulhos era inferior aos custos dos que passaram a ser produzidos em 

Américo Brasiliense? O senhor que teve um bom período aí, inclusive o senhor pegou 

também o período da PPP e depois o período posterior da CPM, né? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É, peguei um... Eu entrei... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Um ano e meio, dois anos.  
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Nós entramos no processo 

Américo Brasiliense em 2009. Até lá eu era o gerente de produção da planta de 

Guarulhos, então das fábricas das unidades fabris em Guarulhos. Quando a gente foi 

para Américo Brasiliense, também com essa finalidade de encampar a planta 

tecnicamente para atender às regulações sanitárias que são necessárias, acho que aqui já 

foi dito várias vezes, esse é um mercado extremamente regulado. Então, têm várias 

travas regulatórias para produzir medicamento, então, quer dizer, é necessário que você 

atenda uma série de quesitos técnicos para que se possa entregar o medicamento para 

ser consumido.  

Quando eu entrei, em 2009, nós estávamos cuidando basicamente da questão da 

implantação da fábrica, no quesito produção. Em 2013, 2012, foi quando... 2013, eu me 

recordo bem, foi quando iniciaram as tratativas para fazer a PPP em Américo 

Brasiliense. Essa PPP foi realizada por várias mãos, né? Então, na verdade, a Secretaria 

do Planejamento, acho que a Companhia Paulista de Parcerias Público-Privada, que 

encampou todo esse projeto, né, e participou desse projeto de parceria pública. Então, a 

parceria foi uma decisão de governo, no momento, né? A parceria teve trabalho com a 

Secretaria do Planejamento, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Fazenda, a 

Procuradoria Geral do Estado. Foi contratada, pela Companhia Paulista de Parceria 

Público-Privada, a assessoria da Fundap, a assessoria da... a Century, e que cuidou da 

parte financeira e de custos e tais, e a Assessoria Jurídica, que eu não vou me lembrar o 

nome do escritório agora, mas tinha lá uma pessoa, se eu não me engano o nome dela 

era Rosiane. E era uma advogada que tinha uma vasta experiência legal nessa parte de 

parceria pública. Então, foi montado um grupo de pessoas, e a Furp também, que era 

interessada nisso, participou desse projeto todo. Então, foi feita uma longa discussão a 

respeito disso. Os medicamentos a serem produzidos lá foram uma, uma lista de 

medicamentos que foi enviada e foi discutida com a Secretaria de Saúde, à época. 

Então, a Secretaria de Saúde, à época, é que definiu quais os medicamentos que 

deveriam ser produzidos na Furp. Depois... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas isso não foi seguido. Esses 

medicamentos que a secretaria definiu para serem produzidos acabaram não sendo 

produzidos na sua totalidade, ou a Furp produziu todos eles? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Até o momento em que eu estive 

na Furp, o que aconteceu foi o seguinte: na elaboração do contrato foram feitas várias... 

Deixadas várias cláusulas que você poderia, como foi dito aqui, você poderia alterar 

esses medicamentos. Obviamente que você teria que ter reuniões com a concessionária 

para poder fazer essas alterações, porque, como foi dito aqui, na parte legal sanitária, 

quando você vai fazer um registro, independente se ele é um registro como foi discutido 

aqui, clone ou ordinário, ele leva um tempo para que a Vigilância Sanitária aprove tudo 

isso.  

Você tem também toda uma série de situações a realizar antes de dar entrada na 

Anvisa. Então, quer dizer, você tem que fazer lotes-piloto, ensaios e tudo o mais. Isso 

demanda tempo, demanda custo, demanda uma série de situações, que é para atender a 

Legislação Sanitária. Então, você precisa, obviamente, combinar com a concessionária 

que você vai alterar esses produtos. E o mercado farmacêutico é um mercado dinâmico. 

Então, você... ele vai mudando, porque os protocolos de terapêutica mudam. Então, a 

Secretaria, naquele momento que ela enviou aquela lista, eram produtos que ela tinha 

interesse. Se isso alterou, ao longo do tempo, cabe no contrato você fazer alteração.  

Então, provavelmente foi por isso que se mudou, ao longo do período, ou está se 

mudando ao longo do período esses medicamentos. E isso deve continuar acontecendo, 

porque a terapêutica muda, né? Então, você... nós estamos falando de um leque de 

produtos que é considerado commodity, ou seja, são produtos de complexidade baixa. 

São moléculas que já estão no mercado há mais de 30 anos. E quando, pelo menos é o 

que eu posso dizer, você... moléculas assim você tem possibilidade de ter novas 

moléculas, né, de complexidade média, que vão sendo incorporadas no SUS, e ele... 

aquelas de menor complexidade vão sendo deixadas de lado, obviamente. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Segundo depoentes que o antecederam 

aqui nas diversas reuniões que a CPI já realizou, diversos itens contratuais, tais como os 

prazos, especificações, equipamentos, não foram atendidos na forma prescrita pelo 

edital e o contrato. E ainda assim não houve aditamento contratual, permitindo a 

realização, aceitação desses serviços de maneira informal, por simples carta. Na 

condição de gestor do contrato, o senhor confirma essas afirmações? Quer dizer... 

 

 O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Deputada, desculpe-me, eu não 

entendi o início da pergunta. Refere-se a? 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Os depoentes que o antecederam aqui, em 

vários momentos, nós já ouvimos diversas pessoas, tanto da CPM quanto da Furp e da 

Secretaria de Saúde, diversos itens contratuais, tais como prazos, especificações, 

equipamentos não foram atendidos na forma original que estava prescrita no edital e o 

contrato, e do contrato. E ainda assim... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - A senhora está falando da PPP? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É, e ainda assim não houve aditamento 

contratual, ou seja, ao invés de... Ao invés de vocês fazerem isso de uma forma a... O 

que estou lhe perguntando é o seguinte: que esta forma, essas mudanças que houve 

foram feitas de maneira informal, por uma simples carta, segundo as próprias 

afirmações de pessoas que já estiveram aqui. Na condição de gestor do contrato, o 

senhor confirma essas afirmações? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Olha, o que aconteceu até o 

período que eu fiquei foi o seguinte: o contrato foi assinado, eu não me lembro agora se 

foi final de 2013, né? Precisava, inicialmente, se fazer toda essa gama de trabalho para 

produzir, incorporar os produtos que estavam prescritos na lista, que eram 96 produtos, 

obviamente que também a gente fez uma definição de quais eram os produtos de inicial 

interesse, e obviamente você tem que fazer o trabalho de incorporação. Você tem que 

fazer lotes-piloto, você tem que fazer ensaios para até dar entrada na Anvisa.  

Havia uma discussão inicial se... De que forma ia conduzir esses registros. Foi 

aonde se chegou à conclusão aí. Eu acho que já não estava mais quando... os primeiros, 

a gente ainda estava participando dessa discussão com relação aos registros clones, 

porque seriam mais rápidos, certo? E no contrato a CPM tinha sete anos para 

transformar esses contratos, entregar os registros que pertenciam à lista, né? Então, nós 

entendemos que, por uma necessidade produtiva, seria muito mais lógico a gente aceitar 

os registros clones, e ao longo do período a CPM iria transformando esses registros em 

registros definitivos. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas o fato de vocês aceitarem esses 

registros clones, isso foi feito com base em parecer jurídico, bem fundamentado? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Deputada, agora, nesse momento, 

eu não vou me lembrar se a gente, mas eu... Provavelmente isso foi feito, porque sempre 

tinha... Rezava o contrato que qualquer alteração precisava de um parecer jurídico. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas a impressão que se tem é que houve 

várias alterações, além dos não comprimentos daquilo que estava no contrato, pelo 

menos é o que a gente vem acompanhando, ao longo dos depoimentos aqui, e que não 

tiveram fundamentação jurídica legal, quer dizer, foi feito pelo... Porque o vento 

mandou que fosse de um lado, né, estabelecesse, mas isso não foi o que deveria ter sido 

feito num contrato, mesmo de uma PPP, que tem um setor público, tem dinheiro 

público, etc, o mínimo que poderia ter sido exigido é de que isso fosse feito com bases 

de... muito fundamentado, inclusive com o parecer da liberação que essas alterações 

pudessem ser feitas pelos departamentos jurídicos e pela conivência, tanto de um lado, 

quanto do outro. Quer dizer, e a impressão que eu tenho é que: “Olha, como é muito 

dinâmico, então, às vezes, a gente tem que fazer mudanças que não atendem o contrato, 

mas se não vão atender o contrato, esse contrato tem que ser alterado”. É o mínimo que 

a gente acredita que deveria acontecer. É isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse 

um pouquinho melhor. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O que eu posso contribuir é o 

seguinte, deputada. Assim: todas as alterações, com certeza, foram documentadas, né? 

Não se fazia nenhum tipo de... não se tomava nenhum tipo de decisão sem que fosse 

documentado, certo? Nos autos da... Quando eu saí da Furp, eu não trouxe comigo 

nenhum tipo de documento que... Então, assim, mas a Furp detém, deve deter todas 

essas negociações documentadas, justamente porque a senhora colocou aí. Eu acho que 

era um contrato, e nas cláusulas contratuais você precisa ter isso documentado. E muito 

provavelmente você... isso passou por uma série de... com certeza deve ter passado por 

uma decisão jurídica e, no caso, certo? 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Ou decisão jurídica ou, às vezes, uma 

determinação de superiores aí, que o senhor talvez não conheça, não saiba. O senhor 

tem algum conhecimento? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, na verdade as decisões, com 

referência à negociação operacional do contrato, a parte operacional do contrato era 

gerida pela Furp. Então, eu... assim, a parte comercial é uma coisa, que muitas vezes as 

decisões, obviamente, eram discutidas com a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria 

de Saúde era quem iria fazer a demanda dos 96 produtos, na época, né? Então, existia 

também uma possibilidade de a Furp entregar esses produtos... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas o senhor acha que a Secretaria de 

Saúde atropelou um pouco as cláusulas desse contrato, é isso? Ou alguma força 

superior... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu desconheço, desconheço. 

Não tenho condições de afirmar que isso aconteceu. O que eu posso dizer é o seguinte: a 

questão operacional, da qual eu era responsável também, que é... Assim, a minha parte 

era a parte técnica, eu tinha que responder pelas questões técnicas de qualidade do 

produto e produção do produto... E encampação da planta no período em que a gente 

encampou a planta e a entrega da planta para a CPM quando ela assumiu lá. 

Então, assim, dentro do quesito técnico-operacional, essa coisa era decidida a 

nível da própria Furp, entendeu? Mas assim, sempre passando pelo crivo da área 

administrativa, da área jurídica, não só da área técnica, porque é assim que funciona. 

Não sei como é que é hoje lá na Furp, mas sempre foi assim. Ninguém assinava nada lá 

sem um parecer jurídico, por se tratar de um contrato. Se o contrato... Se a gente não ia 

ferir nenhuma cláusula do contrato. Isso eu tenho certeza para te dizer. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor exerceu vários cargos... Só para 

finalizar minha participação, o senhor exerceu vários cargos na Furp, né? O senhor foi 

nomeado nesse período pelo Sr. Flavio. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. Quem me nomeou 

gerente de produção foi o Dr. Edson Nakasone, em 2005. E quem me nomeou gerente 

de divisão industrial foi o Sr... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Foi seu último cargo na Furp? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É, gerente de divisão industrial. 

Foi o Sr. Rubens Scaff, foi ele que me nomeou. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Qual era a função dele? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Ele era superintendente. Ele 

entrou após... Teve o Sr. Edson Nakasone, depois entrou o Dr. Ricardo Oliva, o Dr. 

Edson, que também era médico, o Dr. Ricardo Oliva e, na sequência do Dr. Ricardo 

Oliva, entrou o Sr. Rubens Scaff. Depois do Sr. Rubens Scaff, o superintendente que 

assumiu foi o Prof. Moisés Goldbaum - não sei se pronuncia assim o nome do professor 

-, e depois veio o Dr. Flavio. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor conheceu o Leonardo 

Vormittag? Como vocês se conheceram? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O Leonardo Vormittag era o 

sócio, mas... Porque o Dr. Flavio era... Antes, quem era o proprietário da empresa era o 

Dr. Flavio e o filho, o Sr. Leonardo. E quando a gente foi incorporado, o Dr. Flavio saiu 

da sociedade, porque ele estaria trabalhando no Butantã, na sequência ele ia trabalhar no 

Ministério da Saúde e não poderia ter a empresa. Então foi isso que aconteceu. E a partir 

do momento que o Dr. Flavio... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - E quando ele saiu que o senhor foi 

convidado para ser sócio? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Então, a gente já tinha essa ideia 

de fazer algumas consultorias, mas também... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Teve que entrar com alguma participação 

financeira?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, não teve que entrar com 

nenhuma participação... 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só com a sua experiência? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É, só com a experiência, porque a 

ideia era tentar buscar algum tipo de consultoria para poder continuar trabalhando e 

especificamente cedendo o conhecimento que a gente tinha na área industrial, na área 

regulatória, e assim por diante. Mas, com essa questão do Dr. Flavio ter ido para 

Brasília, também começou a ficar difícil a gente... Por fim a empresa acabou nem tendo 

nenhum tipo de contrato... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas a empresa está atuante hoje, a 

Portofino? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. O que eu entendo é que 

fechou a empresa, porque a gente pediu o encerramento da empresa, entendeu? Tanto a 

minha empresa de consultoria que eu fiz para mim, para trabalhos específicos que eu 

não... que não houvesse a participação das pessoas que estavam envolvidas, que não 

tivesse a participação do Dr. Flavio, eu abri uma empresa, que é a... 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Só uma... Eu não me lembro. Quando o 

senhor fez a empresa de consultoria, a outra, o senhor era funcionário da... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não, não. Eu só fiz a empresa 

assim que saí da Furp e também encerrei depois, porque voltei a trabalhar. 

 

 A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, Sr. Presidente. 

 

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

Beth Sahão. Palavra agora concedida, pela inscrição, ao nobre deputado Agente Federal 

Danilo Balas, pelo tempo regimental. Não tem mais nada, nobre deputado? Vou passar 

a Presidência a V. Exa., para que eu possa questionar o depoente, por gentileza. 

 

* * * 

 

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

 

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

Excelência tem o tempo regimental. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Sr. Adivar Aparecido Cristina, o 

senhor é ex-funcionário da Furp, foi diretor técnico da Furp, né? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Isso, gerente... Lá não é uma 

diretoria, né? Na Furp, a denominação do cargo é gerente de divisão industrial. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor disse que depois que deixou a 

Furp... É importante falar que o senhor assinou um termo aqui de falar a verdade, não 

mentir, falar o que sabe, né? Espero que o senhor esteja ciente disso. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim, obviamente.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O Sr. Presidente pode tomar providências 

caso o senhor minta. Ele tem conhecimento de vários assuntos aqui que eu vou lhe 

perguntar agora. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Pois não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor diz que deixou a Furp em 2015 e 

prestou algumas consultorias. No entanto, o senhor disse que não usou a empresa AC 

Consulting, aberta com essa finalidade. Então por qual empresa o senhor prestou 

serviço? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, na verdade, o que aconteceu? 

Nesse período que eu fiquei, nesses dois anos que eu fiquei, eu recebi o fundo de 

garantia, uma série de coisas, tinha uma reserva financeira. E o que aconteceu?  Eu fiz 

alguns trabalhos, mas não recebi pelos trabalhos. Então, por esse mesmo motivo... 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor trabalhou de graça?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É, sim, eu tinha algumas...  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para quem? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu trabalhei para uma empresa 

que... Ela tinha interesse, eu fui consultado para...  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Qual empresa? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Tai Ming. É uma empresa chinesa 

que tinha interesse, ela foi me perguntar da viabilidade de tentar fazer registros de 

produtos de medicina chinesa aqui no Brasil. Foi a única empresa com a qual eu... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor prestou serviço e recebeu sem 

contrato, é isso? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não recebi sem contrato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Foi PJ? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não recebi nem PJ, nem 

nada. Eu não recebi da empresa. Não fizeram o pagamento. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Trabalhou de graça para o chinês? É isso? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Exatamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Parabéns, que ótimo. E qual a sua relação 

com Ricardo Mahfuz? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - O Ricardo Mahfuz, a gente 

trabalhou junto nesse período de Furp, onde eu era o responsável técnico, o gerente de 
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produção e depois gerente de divisão. Eu era responsável técnico para encampar as 

obras que estavam sendo feitas para a ampliação do parque fabril da Furp.  

Eu trabalhei encampando o prédio 25, na unidade de Guarulhos. Então, a 

responsabilidade de “startar” a parte produtiva era da equipe que era subordinada a 

mim. Então, o que nós fizemos foi esse tipo de trabalho. Então, a necessidade técnica 

para alinhar toda a obra, toda a planta. Então, durante esse período que nós 

trabalhamos... Enquanto o Mahfuz, o engenheiro Mahfuz, era responsável pela 

assessoria técnica de engenharia, obviamente ele tinha que ter, a gente tinha que ter 

relação para poder fazer todo essa incorporação técnica das plantas. Foi assim que nós 

trabalhamos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa coisa que o senhor prestou assessoria... 

O senhor falou que eram várias, agora o senhor falou que é uma só, para uma empresa 

chinesa, deu o nome aí, falou o motivo. O senhor não recebeu por quê?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Na verdade, o que aconteceu foi o 

seguinte: a gente tinha uma ideia de... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O trabalho era para receber no êxito? Se desse 

certo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Isso, exatamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor trabalha com êxito. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Isso, exatamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor foi acusado aqui por um delator, por 

delatores - eu não posso citar o nome, pois é segredo de justiça -, que o senhor era a 

pessoa que fazia a intermediação junto com o Ricardo Mahfuz, que o senhor recebeu 

dinheiro fruto de corrupção para aprovar um contrato para não... Fazer gestões para que 

a Furp não recorresse na Justiça.  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu desconheço. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor desconhece? Não sabe de nada 

disso? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não. Desconheço. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem certeza?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Na verdade... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor nunca foi notificado a depor? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, nunca fui. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor nunca recebeu uma intimação do 

Inquérito Civil nº 25, de 2017? O senhor não sabe de nada, então? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, na verdade, eu desconheço. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor nunca leu jornal? Rádio? Televisão? 

Não sabe o que falam do senhor? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu li o jornal, obviamente, 

mas o meu nome não foi citado. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não foi citado? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Estou sabendo pelo senhor. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu que estou lhe informando aqui, né? Estão 

dizendo aqui que o senhor era a pessoa ligada a todo um esquema de corrupção onde 

houve conversas no valor de quatro milhões e 400 mil reais. Tem até 20% de dois 

milhões, que diretores e representantes receberiam. O senhor não sabe nada disso? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, isso aí não é uma verdade.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor tem certeza de que não sabe nada? 

 

 O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Absoluta.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor não depôs lá? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não depus no Ministério Público, 

não fui chamado. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor não foi intimado? O senhor não 

constituiu advogado para falar nesse processo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não fui intimado, entendeu? O 

Ministério Público não tem... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O Ricardo Mahfuz não falou nada para o 

senhor? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Também não comentou nada. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor mantém relação com ele ainda? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim, às vezes a gente conversa, 

obviamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sobre? O processo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sobre possibilidades de trabalho. 

Não, o processo, não. Quando o nome do Sr. Mahfuz foi citado, obviamente que eu 

perguntei, mas ele não me abriu nada. 

 



71 
 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor mantém uma relação de... O senhor 

conversa com quem na Furp até hoje? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Olha, eu tenho contato com a 

maioria das pessoas, mas eu converso... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por que, se o senhor está desligado de lá? 

Amizade? Negócios? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, nenhum negócio. Não tenho 

nenhum negócio com ninguém. A pessoa com quem converso, conversei, mantive 

algum tipo de contato foi o Ricardo, que trabalhava comigo, mas não tenho uma relação 

pessoal com as pessoas de lá. Não frequento a Furp, não frequento a casa... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nesta sala aqui, quem o senhor conhece da 

Furp? Que o senhor mantém relação? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Só a Renata. Conheço a Renata, 

que trabalhou na Furp. É quem eu conheço. O Caravante, que trabalhou aqui, estava 

aqui depondo. É quem eu conheço nesta sala. Mais ninguém. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A Renata já trabalhava na Furp? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim, sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ela é o que lá? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - A Renata trabalhava na assessoria 

de imprensa, não é? Na época em que eu estava lá, era assessoria de imprensa.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor manteve contato com o Sr. Martin 

Wende? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Algumas vezes. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O que o senhor conversou com ele nesses 

encontros? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Nós tivemos reuniões técnicas. O 

Martin Wende era acho que o gerente da obra, mas o meu contato maior era com os 

técnicos que respondiam para o Sr. Martin Wende, que era o engenheiro Américo e o... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Os executivos da empresa que compunham o 

consórcio da Furp? Era com esses que o senhor conversava? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu não conversei com 

nenhum executivo que compunha... A pessoa de maior escalão com quem conversei foi 

o Sr. Martin Wende, que era gerente da obra, gerente do contrato da obra de Américo 

Brasiliense. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Um executivo. Ou não? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu não sei dizer se é executivo. Eu 

o tinha como gerente... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor encontrou com quem lá na Panan, 

uma padaria na Lapa? Encontrou com alguém lá? Fez reunião lá? Tomou um cafezinho? 

Bateu papo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não? E em um mercado na Ponte Cidade 

Jardim? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, também não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Também não? Então o senhor está sendo 

acusado por dois delatores e o senhor não tem nada a ver com isso? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não tenho. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O Ricardo Mahfuz não botou pressão no 

senhor para resolver algum problema do aditivo do contrato, abrir mão de certas coisas, 

obter benefícios, ofereceu vantagem? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, porque, na verdade, isso não 

era afeto à minha área. Não era a minha área que decidia essas coisas. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas ele o procurou para fazer gestão na área 

que tinha a oportunidade de fazê-lo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, de forma alguma.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor nunca recebeu oferta de recurso, de 

dinheiro espúrio para facilitar alguma coisa lá? Nunca, em nada, lá na Furp? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nada, nada? De ninguém? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor foi sócio do Vormittag, não é? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Fui. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa amizade é longínqua? Vinha de muito 

tempo? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, nos conhecemos na Furp. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E aí resolveram montar uma sociedade. 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Quando saímos, havia uma 

possibilidade disso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Quem é Damião Amaral da Silva? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Damião era o diretor 

administrativo financeiro. Ele foi assessor, entrou lá como assessor técnico, e depois foi 

diretor administrativo financeiro. Era um parceiro de trabalho.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O que ele fazia lá? Qual era a parceria? A 

relação não era próxima? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Ele era responsável pela área 

administrativa, financeira, da empresa, por um período. Na maior parte do tempo, ele foi 

assessor técnico da superintendência, no período em que ele ficou. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - No processo que o senhor moveu contra a 

Furp, que a nobre deputada Beth Sahão já lhe questionou, o seu advogado pediu uma 

liminar para o senhor voltar ao trabalho, para ser reconduzido?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu acho que sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ou simplesmente o senhor nem quis ir lá? 

Falou: “Ah, não quero mais ficar aí, vou prestar assessoria e não vou voltar para o meu 

cargo”. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, na verdade, o advogado 

pediu a recondução para o cargo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então ele pediu? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Pediu.  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E ainda não obteve? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, ainda não teve nenhuma 

decisão. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E se obtiver, não é? Porque uma liminar 

resolve-se logo, dá ou não dá. Mas, se o senhor ganhar a ação, o senhor vai voltar a 

trabalhar lá na Furp? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Ainda não sei, porque na verdade 

não saiu uma decisão judicial. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas se sair? Se sair uma decisão, o senhor vai 

ser chamado hoje lá. Sai a decisão, a Furp é comunicada. Não se faça de desentendido, 

por favor, o senhor entende bem, o senhor é capacitado, um homem capacitado. Sai a 

decisão, o senhor é chamado pela Furp: “Sou chamado aqui para reassumir o cargo que 

tenho, concursado, com estabilidade, etc.” O senhor vai assumir ou não? Essa é a 

pergunta que estou fazendo.  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Tenho que avaliar, mas 

provavelmente posso assumir, sim. Tenho que chegar lá e ver quais são as condições de 

trabalho que vão ser oferecidas para eu poder assumir o cargo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A condição é a do cargo que o senhor foi lá, o 

senhor já falou aqui. Não muda nada, o senhor vai ser o que era antes de assumir o 

cargo em comissão, não é isso? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Exato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E aí o senhor vai deixar a Secretaria da 

Saúde? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Posso sair, posso.  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É melhor, um ou outro? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Então, de repente posso querer 

voltar para a Furp, se eu achar que é mais conveniente.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O coordenador Édson Fernandes, que te 

convidou, qual sua relação com ele? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É uma relação de trabalho 

também.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas onde o senhor o conheceu? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Eu o conheci porque ele me 

procurou para que eu pudesse ajudá-lo na área dele, que era a área de medicamentos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Como ele te achou? Estudaram juntos, se 

conheceram? Algum amigo seu falou, algum partido político indicou? Como foi? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Acho que a gente... O Édson, eu o 

conheci através de outra pessoa... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Quem é a pessoa? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - É uma senhora chamada Leila, 

que trabalhava, ela conhecia o Édson, certo? Ele trabalha em uma empresa de material 

médico cirúrgico. O Édson a procurou, conversou com ela, se ela conhecia algum 

farmacêutico. A Leila me conhecia e nós então fizemos esse contato. Eu enviei o meu 

currículo para ele e ele me indicou para a Secretaria.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor abriu uma empresa com o 

Vormittag. Vou voltar a isso para entender. Qual é o interesse seu nessa empresa? 

Segundo registros oficiais, o senhor ainda detém hoje lá uma participação de cotas no 

valor de 30 mil reais, exatamente o valor dos outros sócios - Leonardo Gordilho 
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Vormittag, que é o filho do Vormittag, é isso? Porque ele era sócio e saiu em algum 

momento e a empresa continua ativa. O outro sócio é o Damião Amaral da Silva. Então, 

é seu sócio. A relação que o senhor tinha não era só lá, o senhor virou sócio dele. O 

senhor percebeu que o senhor omitiu em algum momento? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não omiti.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor omitiu. Eu perguntei: “O senhor 

conhece? De onde?”. “É funcionário.” O senhor virou sócio dele e não se lembra de 

falar que virou sócio dele?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu falei que ele era sócio. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vamos lá. Todos eles trabalhavam na Furp? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Todos trabalhavam na Furp. 

Menos o Leonardo, que, na verdade, é filho do Dr. Flávio. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E hoje os três são sócios da Portofino, 

correto?  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Continuam sócios da Portofino? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu já assinei documentação 

para fazer o encerramento da... Nós mandamos para o contador fazer o encerramento da 

empresa, porque a ideia era ter uma empresa para buscar trabalhos, para poder buscar 

trabalho. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa empresa não foi criada de fachada para 

receber propina de corrupção do consórcio que estava lá? Para receber o dinheiro da 

Furp? 
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O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Porque veio aqui o Vormittag e disse o 

seguinte: “Essa empresa foi feita para administrar imóveis”. O senhor está dizendo outra 

coisa aqui. Para que era a empresa? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Então, a empresa do Dr. Flávio, 

enquanto empresa Portofino, foi... Eu não sei qual era o destino que ele estava dando 

para a empresa. Nós queríamos fazer parte dessa empresa, que já era uma empresa 

aberta, para que pudéssemos buscar trabalho na área em que a gente tem expertise, que 

é a área técnica farmacêutica, certo? O mercado... Mas não foi favorável, e a gente 

resolveu fechar a empresa. Foi isso que aconteceu. É isso que tenho a dizer para o 

senhor.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então o senhor não tem conhecimento 

nenhum do inquérito em que o senhor é... 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, eu não tomei conhecimento 

desse inquérito. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só pela imprensa? 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Só tomei pela imprensa, que 

divulgou o nome do Dr. Flávio e o nome do engenheiro Ricardo Mahfuz. Eu nem sabia 

que meu nome estava citado, honestamente falando para o senhor, entendeu? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem um organograma da corrupção aqui, do 

Ministério Público. Seu nome está aqui. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Pois é.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está aqui. E a ligação é grande. O senhor 

seria realmente a pessoa que estaria resolvendo muito problema lá, mas nos cabe aqui 
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fazer as perguntas. Temos os relatores que farão os relatórios, a gente encaminha para o 

Ministério Público. Dou-me por satisfeito. Muito obrigado. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Obrigado.  

 

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

por encerradas as perguntas do nobre deputado Edmir Chedid. Repasso a Presidência 

para Vossa Excelência.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, nobre 

deputado Agente Federal Danilo Balas. Pergunto ao Sr. Adivar se ele quer fazer mais 

alguma complementação de seu depoimento.  

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Não, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, muito obrigado. 

Quero agradecer a sua presença. Se for preciso, vamos convocá-lo de novo. 

 

O SR. ADIVAR APARECIDO CRISTINA - Estou à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Antes de dar por 

encerrado, vamos aditar à pauta de amanhã o requerimento da nobre deputada Beth 

Sahão e convocar os Srs. Deputados para a reunião de amanhã, às onze horas, com a 

oitiva de mais duas testemunhas. 

Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 


