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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - FOSFOETANOLAMINA 

25.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado 

pela presença. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Reunião 

Especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não 

realizar pesquisas para liberação da substancia fosfoetanolamina, produzida por 

cientistas no campus da USP de São Carlos.  

Registro a presença dos deputados Ed Thomas, Cássio Navarro, Ricardo 

Madalena, Márcio Camargo, Gileno Gomes e Rafael Silva. Queria dizer que essa CPI 

foi requerida e protocolada pelo deputado Rafael Silva ano passado, e daremos 

sequência. Nos protocolos de CPI, esta foi indicada agora e estamos iniciando. Teremos 

90 dias para dar andamento nela, e chegarmos a uma resolução do andamento de seu 

tema. Consulto os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de presidente 

desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de apresentar V. Exa., 

deputado Roberto Massafera para candidato a presidente desta CPI.  

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente. Normalmente quem 

faz o requerimento da CPI acaba tendo a incumbência de assumir a Presidência, mas 

não vejo dessa forma. Eu vejo a importância da CPI e o objetivo a ser atingido. Sendo 

V. Exa. morador de uma cidade próxima à residência do professor Gilberto Chierice, e 

também o Madalena, nosso grande companheiro, interessado numa solução, entendo 

que o nome de V. Exa. é o indicado para a Presidência. Num segundo momento eu faria 

outra indicação para o nosso companheiro Madalena.  
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O que eu quero dessa CPI é que ela funcione, independente de qualquer poder e 

estrutura. Digo poder porque existe o econômico e político, são poderes. Eu quero que 

essa CPI cumpra seu objetivo. Quando uma pessoa está sofrendo um câncer em estado 

terminal ela sonha com uma tentativa, e não podemos roubar dessas pessoas o direito de 

tentar. Muitas vezes o aspecto psicológico, a vontade de cura faz com que essa pessoa 

consiga uma mudança química no funcionamento do seu organismo, que pode leva-la à 

cura. Roberto Massafera, acredito em Vossa Excelência. Tenho certeza de que essa CPI 

estará em boas mãos e por isso faço essa indicação.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Ed Thomas.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, não poderia esperar outra situação 

do digno deputado Rafael. Vou usar suas palavras da mesma forma para me dirigir a 

Vossa Excelência. Ficaria muito feliz se pudéssemos buscar um conhecimento de todos 

num congraçamento para o nome do deputado Massafera. Uso as palavras do Rafael na 

mesma forma da relatoria do digno deputado Madalena. Creio que todos nós fizemos 

parte do grande chamamento que houve dentro desta Casa. Sabemos do sofrimento das 

pessoas.  

Tivemos algumas decepções no decorrer, mas nada como ver o mestre, como ver 

da onde veio e como foi o nascimento e a responsabilidade desses que construíram esse 

momento de esperança. E se há, pelo menos um pouquinho de esperança, nosso trabalho 

com certeza já valerá a pena. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu queria só fazer 

a seguinte pergunta, existe indicação de outro nome para o cargo de presidente? Não 

existindo, peço ao deputado Rafael Silva que assuma a Presidência para a eleição do 

nome indicado. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Rafael Silva. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFAEL SILVA - PDT - Coloco em votação a 

indicação do presidente Massafera. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como estão. (Pausa). Aprovada a indicação do deputado Massafera para presidente, 

eleito por unanimidade. Com certeza um trabalho maravilhoso terá início ainda hoje. 

Devolvo a palavra ao presidente. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Pela 

ordem, deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero parabenizar o deputado Rafael 

Silva pela propositura desta CPI mais que justa e legítima. E por estar na linha de frente 

conosco desde o princípio, lutando junto conosco para que a fosfoetanolamina - essa 

importante substância que vem salvar vidas - seja reconhecida como remédio.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado. 

Eu queria dizer o seguinte, cabe a este presidente eleito, - e agradeço, depois faço meu 

pronunciamento oficial - indicar o relator desta CPI. Eu indicaria o deputado Ricardo 

Madalena como relator. Se tiver alguma objeção. Então indico ele. Agora passaremos à 

eleição do vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulto os Srs. 

Deputados se há indicação para ocupar o cargo.  

 



4 
 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Acho 

legítimo termos o Rafael Silva como vice-presidente desta importante CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Existe 

mais alguém para ser indicado? Então esta Comissão coloca em votação o nome do 

deputado Rafael Silva, para ocupar o cargo de vice-presidente. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado o nosso deputado 

estadual Rafael Silva como vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Quero agradecer pela indicação ao meu nome, e espero conduzir esse trabalho 

com toda imparcialidade que ele precisa. Tenho certeza que o deputado Rafael Silva, ao 

propor esta CPI, tinha suas razões. Na próxima reunião nós iremos aprovar um plano de 

trabalho. Eu já gostaria também de consulta-los se semana que vem, quarta-feira, é um 

dia ideal para esta CPI, e também sobre o horário que poderíamos escolher pela manhã 

tipo dez horas, ou à tarde 14 e 30 ou 15 horas. Quinta é feriado, então a próxima reunião 

seria dia nove. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Como está 

contando o tempo, poderia ser na terça-feira, antecipar em um dia, e a partir da outra 

semana nas quartas. Poderia colocar em discussão no plenário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Terça-feira dia 

31? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Aí estão todos os deputados na Casa, 

porque dia primeiro o pessoal já está viajando.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a proposta 

para a próxima reunião fica para o dia 31, terça-feira, e eu sugiro entre 15 e 16 horas. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Nesse horário tem Colégio de Líderes.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então 16 e 30? 

Na Ordem do Dia não pode.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - De manhã.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Uma reunião 

rápida terça-feira, dia 31, às 14 e 30 só para aprovarmos o plano de trabalho. Em 15 

minutos fazemos. Aprovamos o plano de trabalho e vemos as pessoas que iremos 

convidar. Eu proponho a vocês que a primeira pessoa convidada seja o professor 

Gilberto Chierice, desenvolvedor da coisa com a Dra. Bernardete Cioff, que também 

tem acompanhado os andamentos. Depois discutiríamos as outras pessoas que iríamos 

convocar sucessivamente.  

Eu queria fazer um esclarecimento a vocês para que não tenham dúvidas do que 

vamos fazer. Existem mais de cem modalidades e tipos de câncer; pele, útero, seio, 

intestino. Enfim, todos eles requerem tratamento cirúrgico, quimioterápico ou com 

radiologia. A eficiência desse sistema existente chega a 20%. Ou seja, 80% das pessoas 

submetidas a tratamento não tem resultado. O organismo humano, através do seu 

sistema imunológico, combate todas as doenças que o ser humano enfrenta. Combatia 

no passado. Nossas gerações cresceram com penicilina, antibiótico e com uma 

alimentação fruto de agrotóxicos e todas essas coisas a mais. A radiação solar e 

energética também provoca câncer. Enfim, a vida moderna e estressante também 

provoca queda no sistema imunológico, então nós estamos suscetíveis a ter queda do 

sistema imunológico e assumir uma doença, e uma delas é o câncer. 

O sistema tradicional que combate isso através de medicamentos e cirurgias não 

elimina a causa fundamental. Nós temos médicos nutrólogos, por exemplo, e citaria o 

Dr. Lair Ribeiro, que fala que até a alimentação é importante para divulgar. Então que 

seja divulgado corretamente, porque o açúcar e a glicose alimentam células doentes. 

Aquele paciente que está fazendo quimioterapia ou radioterapia deve suprimir a glicose 

da sua alimentação. São coisas elementares que não são ensinadas. É isso que vamos 

visar trazer à tona.  

O professor Gilberto me deu um exemplo muito simples. A madeira que foi 

submetida a uma temperatura no fogo virou carvão, o que é ele? Carbono como 

estrutura atômica. O carvão é preto e tem uma estrutura física lamelar, e queima 

produzindo energia. Mas é só carbono. O que é o diamante? Ele também é carbono, mas 
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no centro da Terra foi submetido a alta pressão e temperatura, então aquele carbono vira 

diamante. Então se você pegar um diamante, ele é branco, duro e tem valor. O carvão é 

preto e só serve para queimar. Os dois são carbono puro. O nosso organismo produz, 

por questões diversas de hormônio e tudo isso, a fosfoetanolamina. E isso em nosso 

organismo é o que ajuda o sistema imunológico combater as doenças. 

Na hora que tomamos um medicamento quimioterápico que afeta nosso sistema 

imunológico estamos restringindo a capacidade de combater essa doença. O professor 

Gilberto fez a fosfoetanolamina sintética. Pegou fosforo, amina, mais álcool e passou 

por tratamentos químicos que desenvolveu. A fosfoetanolamina sintética é aceita pelo 

organismo e reforça o sistema imunológico, e por isso dá resultado. Mas nós fazendo 

tratamento com radioterapia ou com quimioterapia, a parte imunológica do nosso 

organismo já ficou deficiente. Muitas pessoas fazendo o tratamento não tem resultado 

porque está com o sistema deficiente. Algumas que já experimentaram e tiveram 

resultados, é porque o sistema imunológico ainda estava preparado. 

Então nossa meta aqui é o seguinte. O Instituto do Câncer aqui em São Paulo 

recebe cem pacientes por dia com novos casos de câncer. O estado de São Paulo produz 

em torno de mais 50, sendo 150 por dia no estado que vão para Barretos, Jaú ou 

Campinas. Três mil e tanto por mês, 30 e tantos por ano. E no Brasil, mais de cem mil 

por ano. Então aquele paciente que ainda detectou algum tipo de câncer, e fizer esse 

tratamento, que é muito barato - custa três, quatro reais uma pílula - gasta mil reais num 

tratamento, com chance poderá ficar bom. Aí nossa meta seria ir para o tratamento 

tradicional, que ele também poderá ficar bom ou não. 

Com esse estágio várias pesquisas já foram feitas na fosfoetanolamina sintética, 

que chamamos de pílula do câncer, e foi feito no protocolo da Anvisa testes em animais, 

e aprovados, e o teste da rejeição humana, que também foi aprovado. Agora só falta a 

eficiência na doença, coisa que ainda não conseguimos. Quero que através desta CPI 

consigamos. Essa é nossa meta, trazer quais são os problemas a serem enfrentados e 

como vamos resolve-lo. Então queria cumprimentar o Rafael Silva mais uma vez pela 

propositura, e pedir a vocês que em 90 dias, chegaremos a resultados plenamente 

satisfatórios para dar uma resposta a esse questionamento. 

Muito obrigado. Está encerrada a sessão. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Queria 

agradecer meus pares por ter me indicado à relatoria; o Ed Thomas, Cássio Navarro, 
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Gileno, meu amigo Márcio Camargo, o Rafael Silva pela propositura desta CPI, a V. 

Exa. que está presidindo. Acho que temos que ser imparciais, mas apurar a realidade 

dos testes que foram feitos, em desacordo com a recomendação do idealizador da pílula 

do câncer, o professor Gilberto. Também temos que apurar o convênio que foi feito no 

ano de 1996 com o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. Temos muito subsídio para 

chegar a um denominador comum. Sou testemunha viva de pessoas que fizeram uso 

dessa substância e realmente passaram a conviver com seus entes queridos. Pessoas que 

já estavam desenganadas, à beira da morte, e hoje fazem parte do nosso convívio. 

Quero agradecer a todos pela indicação da relatoria, porque estou nisso há mais de 

dois anos participando junto com o professor Gilberto, com V. Exa. e com o Rafael 

Silva, e demais que já participaram nesta Casa, de audiências públicas conosco. 

Presidente, acho que tem mais gente que gostaria de falar antes de você encerrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Desculpa. Antes 

de encerrar, deputado Cássio Navarro. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Presidente, gostaria de parabenizar essa 

eleição e desejar muito sucesso na condução dos seus trabalhos e também do relator. 

Falar que essa Comissão tem muito por fazer, afinal não acredito que tenha nenhum 

deputado aqui que não tenha visto, ou pelo menos participado, do tratamento feito de 

forma convencional, ou através dessa, não sei se posso chamar de nova... Mas no que 

pudermos contribuir por parte deste deputado, vamos estar atentos para dar uma 

resposta rápida. Acho que 90 dias é um tempo razoável para contribuirmos e tenhamos 

um melhor tratamento. Parabéns a todos. 

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Gileno.  

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Queria parabenizar V. Exa. por ter sido eleito 

presidente desta CPI; parabenizar o Rafael Silva, uma pessoa que sempre trabalhou e 

lutou, vice-presidente da Comissão; Ricardo Madalena, uma pessoa que também vem 

trabalhando e lutando há um bom tempo nessa causa, que é justa; Cássio Navarro, Ed 
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Thomas, Márcio Camargo, Sebastião Santos e Marcos Martins que não está presente, 

mas também faz parte. É uma questão justa.  

Nós estivemos participando na Casa também de audiências públicas sobre essa 

questão da pílula do câncer. E várias pessoas, até de outros estados, estiveram presentes 

aqui, pessoas que tiveram oportunidade até de tomar essa pílula e sentir melhoras. E na 

realidade essa questão não avançou na USP de São Carlos, os estudos e testes. Eu acho 

que é um momento muito importante para trabalharmos nesta CPI, e apurar 

profundamente essa questão, que preocupa nós que estamos em mandato. Sempre 

somos procurados pelas pessoas, e até hoje a população cobra sobre essa pílula.  

Inclusive teve um momento aqui nesta Casa mesmo, de um amigo meu de 

Guarulhos, o vereador Romildo Santos. A esposa dele faleceu com câncer, num 

momento difícil e uma questão muito rápida. Ele me ligou um certo dia e estava aqui na 

Assembleia atrás do presidente, na época o Capez, para ver se conseguia essa pílula na 

USP de São Carlos. Ele me ligou e eu estava indo para outra cidade naquele período. Eu 

liguei para o Capez e pedi para que atendesse ele aqui, e encaminhar. Ele foi até a USP 

de São Carlos ver se conseguia, e infelizmente a esposa dele não resistiu e veio a falecer 

num tempo muito curto e rápido. São momentos em que sabemos da luta da população 

que tem essa doença, para tentar a cura. Muitas pessoas vieram aqui na Assembleia 

procurar vários parlamentares para defender essa causa, que é muito justa. 

Parabéns a todos os presentes, que sabemos que defendem essa causa de vários 

segmentos. Vamos trabalhar para que possamos apurar isso de uma forma a dar uma 

satisfação à população, não só do estado de São Paulo, mas do nosso país. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Márcio Camargo.  

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Primeiramente gostaria de parabenizar V. 

Exa., uma escolha muito justa; meu amigo Ricardo Madalena, que me convidou. 

Confesso que não estava muito inteirado desse assunto, mas é importantíssimo. Nós 

temos um projeto de lei aqui na Casa de prevenção ao câncer de estômago, que já está 

correndo o Brasil todo. Tivemos uma abertura esses dias com oito associações do 

câncer, e acho que é dever nosso. Cumprimentar o vice-presidente Rafael Silva, e 
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desejar muito boa sorte a todos. Nossa função como parlamentares é ajudar a causa, e 

ver exatamente o que podemos ajudar. A esperança das famílias é muito grande. E 

também como prevenção. 

Falando do câncer de estômago, uma simples endoscopia feita anualmente, 

detectado o câncer no começo, ele tem 99% de cura. Mas nós homens pouco vamos ao 

médico, as mulheres vão mais. Então temos um projeto de lei nessa Casa de 

conscientização, principalmente do homem. É um projeto que vamos levar para o 

Governo do Estado também, de criar a carreta da endoscopia, como tem da mamografia. 

É um projeto nosso que vamos apresentar aqui na Casa. Mas cumprimentar meus nobres 

pares e desejar boa sorte e muito trabalho a todos nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Rafael? 

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou muito feliz, porque confio no Ricardo 

Madalena e no presidente Roberto Massafera. Confio em todos os companheiros. Eu 

tive alguns problemas de saúde, um aneurisma que foi detectado acidentalmente. Fiz a 

cirurgia e foi perfeito. Estou me recuperando de um problema de nervo ciático, hérnia 

de disco, e isso é comum em gente jovem também. Eu fiquei mais de dois meses em 

casa numa cadeira de rodas. Eu às vezes andava dois passos aqui tudo torto, e agora 

estou melhorando. 

A saúde é primordial. E quando temos uma criança com câncer que sonha e chora 

pedindo uma oportunidade de continuar vivendo, nós entendemos o sentimento das 

pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esta CPI terá seriedade, aliás, já está tendo. 

Como eu disse, a CPI não é contra ninguém, mas a favor das pessoas que precisam de 

uma oportunidade para sonhar. Eu me envolvi muito nessa luta, e algumas pessoas 

ficaram com raiva de mim por esse motivo. Mas tudo que fiz e esta CPI está fazendo, 

com o Madalena e o Massafera, é em favor daqueles que realmente necessitam.  

Estou muito feliz, mas feliz demais, porque este trabalho está em boas mãos, e vai 

dar resultado. Eu tenho certeza. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Obrigado.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, só com a autorização do senhor, se 

pudéssemos trazer essa faixa para a Mesa.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Faz favor, para 

tirar uma foto.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - É, eu acho muito importante. A faixa resume tudo 

que vamos fazer aqui, que é uma chance à vida.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Subam aqui para 

tirarmos. Então não havendo mais nada a tratar, está encerrada a reunião. A próxima 

será na terça-feira, dia 31, às 14 e 30. 

 


