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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - FOSFOETANOLAMINA  

06.12.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número 

regimental, está aberta a 6ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a paralisar as pesquisas para 

liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzida pelos cientistas do campus 

de São Carlos da USP. Registro a presença dos Srs. Deputados: Ed Thomas, Ricardo 

Madalena, Gileno Gomes, Roberto Massafera e Cássio Navarro.  

Solicito à secretaria que leia... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não? Pela 

ordem. 

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura da Ata. Já 

é de conhecimento dos deputados presentes.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental. 

Está aprovada a Ata da reunião anterior. Antes de procedermos com a oitiva dos nossos 

convidados de hoje, queria apenas justificar que fizemos convite ao Dr. Ildeu de Castro 

Moreira, presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência; ao professor e 

Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina; e o Dr. 

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Os três alegaram 

motivos diversos e deixaram de atender nosso convite. Depois podemos transformar, se 

necessário, esse convite em convocação. 

 

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

Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, eu já convoquei. Ele 

não foi convidado, mas convocado. Então eu gostaria que o senhor tomasse 

providências para que ele esteja aqui na semana que vem.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - De novo, repito, o 

Dr. Ildeu de Castro Moreira foi convidado pelo Cezinha de Madureira, e declinou do 

convite. O professor Luiz Davidovich declinou do convite alegando não ter 

possibilidade. O Dr. Jorge Alberto Costa e Silva também declinou do convite. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. - Boa tarde a todos. Ele declinou do convite ou não concordou com a data 

de agendamento? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele mandou dizer 

que não poderia comparecer e mandaria um representante. Esta Comissão não se faz 

com representantes, e sim com convidados ou convocados.  

 

O SR. - Os três convites? Eu gostaria de solicitar cópia dos e-mails.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok. Dando 

sequência, temos o convidado Dr. Sérgio Perussi, da PDT-Pharma, para que seja 

inquirido. Está presente? Queria anunciar também a presença do nosso companheiro e 

autor da propositura desta CPI, o Rafael Silva. E também o deputado e presidente da 

Comissão de Saúde, Cezinha de Madureira.  

Rafael, o título da convocação feita por você é “as razões que motivam o Estado a 

não realizar pesquisas para liberação”. Estamos estudando para mudar a palavra “não 

realizar” para “paralisar”. Porque na verdade realizou, mas paralisou. Se todos 

estiverem de acordo, vamos mudar esse verbo. Convido o Sergio Perussi... 

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Presidente, pela ordem. Se vem à contento, é que 

não se pode alterar o objeto, segundo nossa assessoria.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então fica o 

mesmo, mas sempre vamos falar que estamos pesquisando a paralização, e não a não 

realização.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Informalmente nós falamos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Também queria 

anunciar a presença da nossa deputada Márcia Lia. Requeiro que o Dr. Sérgio Perussi 

leia e assine o termo de compromisso de depoente.  

 

O SR. SÉRGIO PERUSSI - Eu, Sérgio Perussi Filho, infra-assinado no RG 

6.917.784-3, exercendo o cargo de diretor da empresa PDT-Pharma Indústria e 

Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, fui convocado a comparecer a esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 

218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da 

Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.  

Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto 

no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de 

dezembro de 2017. Assinado, depoente.  

 

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

Esta CPI tem um objeto bem claro e definido legalmente, é pesquisar se o protocolo de 

pesquisa aprovado perante a Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

Médica foi seguido à risca. Ele foi realizado com recurso público do Estado, então esta 

CPI verifica exatamente por que foram paralisadas as pesquisas. Se bem que o 

requerimento do nosso deputado Rafael Silva seja “o que motiva o Estado a não realizar 

as pesquisas”, na verdade o objeto juridicamente é se foram realizadas as pesquisas, e se 

elas seguiram o protocolo. É um objeto jurídico definido em lei, e não cabe a nós 

discutirmos a questão química, médica ou farmacêutica e eficácia de medicamento. 

Sabemos que dentro do protocolo foi indicado laboratórios farmacoquímicos 

escolhidos pelo Governo do Estado, e indicada a PDT, que fez a síntese da 

fosfoetanolamina produzindo o produto que está em análise para ser certificado na 

forma de protocolo. O senhor foi convocado porque estamos fazendo o rastreamento, 

dentro da lei e das normas da Anvisa, de que o produto foi produzido na PDT-Pharma, e 
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entregue em sacos não sei se de 30 ou 32 quilos, transportados para a Furp, e de lá 

encapsulados. Então o rastreamento é o seguinte, sabemos que o produto era produzido 

na fábrica e com controle de laboratório. A partir disso eram remetidos à Furp. Então o 

senhor nos esclareça, feita a análise laboratorial, como eles eram transportados e 

entregues à Furp. 

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente, só um minutinho antes do Dr. 

Sérgio começar. Eu queria pedir a permissão porque preciso me retirar. Até para que o 

Rafael Silva ocupe o assento aqui, porque tenho um compromisso. Sei que essa questão 

da CPI é muito importante e tem várias outras pessoas para depor, mas infelizmente não 

vou poder continuar aqui. Peço a permissão para que eu possa me retirar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Permissão 

concedida. Muito obrigado, deputado Gileno Gomes. Agradecemos a sua presença. 

 

A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Estou com o mesmo 

problema. Tenho mais duas atividades no mesmo horário e também terei que me retirar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não, nobre 

deputada. Agradeço sua presença e fica convocada para a próxima quarta-feira, porque 

daremos continuidade às nossas arguições nas pessoas envolvidas, principalmente para 

concluir a rastreabilidade do processamento da produção. Obrigado. 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Boa tarde a todos que compõem a Mesa, os deputados 

e também os presentes. Como foi solicitado, a informação que tenho para passar é que 

produzimos o produto e ele foi entregue à Furp de forma regulamentar, com transporte 

realizado pessoalmente por mim. Os três lotes entregues à Furp foram entregues lá 

mesmo, de maneira tradicional e seguindo todos os procedimentos que a Furp exige 

para entrega do produto, com laudo técnico nas condições que tínhamos a cada entrega. 

Na realidade, era um processo que estava em andamento, toda essa parte de definição da 

composição da substância.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agora abro a 

palavra ao deputado Ricardo Madalena. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado presidente. Cumprimentar 

todos os pares e o Dr. Sérgio. Gostaria de proferir algumas perguntas, Dr. Sérgio. A 

fórmula da fosfoetanolamina sintética desenvolvida pelo professor Gilberto foi a mesma 

executada pela PDT-Pharma para os testes?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Exatamente a mesma, porque sempre contou com a 

operação de todo o processo do Dr. Salvador Claro Neto, parceiro na manipulação e 

produção da substância.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. É de seu conhecimento se houve 

algum acréscimo de substâncias pela Furp antes de encapsular?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - É do conhecimento de que foram adicionados 

excipientes para fazer o encapsulamento.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Perdão, adicionado o quê? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Excipientes.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia ser mais específico sobre o que 

é excipiente? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - São produtos adicionados para viabilizar um melhor 

funcionamento do equipamento, e com isso ter um encapsulamento tecnicamente 

correto.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso é normal quando se faz 

encapsulamento? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - É normal. Qualquer bula de remédio normalmente 

aparece a fórmula e também os excipientes utilizados para o encapsulamento.  
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse excipiente poderia alterar a 

fórmula da fosfoetanolamina?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Aí depende de um estudo da estabilidade e da 

degradação que pode ocorrer na hora que a fosfoetanolamina entra em contato ou com o 

material da capsula ou com os excipientes. Isso depende de um estudo de estabilidade 

que se iniciou, mas foi paralisado em função...  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse estudo não foi concluído?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Não foi concluído dentro das normas da Anvisa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Vossa Excelência testou alguma 

pílula fornecida pela PDT-Pharma após ela ser encapsulada pela Furp? Voltou alguma 

pílula da Furp para teste?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Sim, tanto o insumo quanto as pílulas encapsuladas 

pela Furp voltavam e ficavam armazenadas em condições normativas da Anvisa. 

Voltam à PDT-Pharma, que enviava ao laboratório de Campinas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o senhor tem todos esses relatórios? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Tenho todos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que você 

fizesse a solicitação de todos para esta Comissão e este relator. Pode continuar, Dr. 

Sérgio.  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Foram feitos os testes em Campinas para verificar o 

teor, a quantidade de fosfoetanolamina presente na substância, e também de metais 

pesados e microrganismos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso foi acompanhado pelo Dr. Salvador 

Neto? 
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O SR. SÉRIO PERUSSI - Foi acompanhado no sentido de que todas essas 

informações eram de conhecimento dele e estavam disponíveis na empresa, como estão 

até hoje a todos os detentores da patente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Como se chama o 

teste feito em Campinas? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Teste de teor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Como se chama o 

laboratório? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Companhia T&E Analítica.  

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor disse que recebeu de volta da 

Furp. E a pílula que estava no Icesp, o senhor teve conhecimento de alguma pílula deles 

para fazer esses testes? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Não, só recebemos da Furp.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. O transporte e romaneio, se é que 

existiu, era feito com qual pessoa? Quem assinava o recebimento na Furp, o senhor sabe 

me dizer o nome? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Nós temos anotado no canhoto, vamos chamar assim, 

da Nota Fiscal quando entregamos o produto no romaneio, como o senhor está 

denominando. Era entregue e geralmente tinham três ou quatro pessoas na fase de 

recebimento. Passavam o automóvel pela balança com o produto e depois 

entregávamos. Geralmente tinham três ou quatro pessoas ali no processo de 

recebimento. Em uma ou duas vezes o Dr. Gidel, farmacêutico responsável pela Furp, 

esteve presente ali no momento. Acho só na terceira vez que não foi o caso da presença 
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dele, mas nas duas primeiras ele esteve presente. E daí para a frente eu não sei. O 

procedimento terminava regularmente.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantas vezes você entregou? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Três vezes, três lotes. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram três lotes de quantos quilos? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - De 36 quilos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso subentende 36 quilos, 500 

miligramas, quantas capsulas? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - 72 mil capsulas, considerando também que pode 

haver um pouco de perda no processo de encapsulamento.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. E o senhor entregou três vezes? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. A grosso modo nós teríamos mais 

de 210 mil capsulas a mais. O senhor acha que tem perda de qualidade por esse 

transporte a granel? A questão de temperatura, intempéries?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Não...  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como era feito esse transporte, manual?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Embalados em recipientes adequados e de acordo com 

normas da Anvisa, baldes sanitariamente testados e aprovados. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Lacrados? 
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O SR. SÉRIO PERUSSI - Lacrados e colocados dentro de uma caixa. Lacrado 

do ponto de vista do lacre natural do balde, e dentro de uma caixa que era entregue à 

Furp. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Sr. Presidente, solicito cópias das 

notas fiscais assinadas pelos funcionários da Furp. Era só isso que eu tinha para 

perguntar. Passo a palavra para outros pares.  

 

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

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Dr. Sérgio, o senhor mora em Cravinhos?  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Minha residência é em São Carlos e a empresa em 

Cravinhos.  

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O senhor fica em Cravinhos, na empresa? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Fico.  

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Então o senhor acompanha todas as remessas. 

Eu gostaria de saber do senhor se essas remessas para a Furp e depois para o Icesp, isso 

pode ensejar a possibilidade de adulteramento dos produtos, devido a uma má vontade 

que existe de alguns setores na apuração para ver se esse composto funciona ou não? 

Existe esse risco e perigo, ou tem um controle e o pessoal é muito responsável? Existe 

um acompanhamento? Porque para nós aqui, segundo informações que nos chegaram, 

não houve nenhum acompanhamento depois desse produto ser colocado na capsula.  

Ele não voltava para uma possível verificação e exame, inclusive pelas pessoas 

interessadas, como o Gilberto Chierice ou o Salvador. Eles não tiveram acesso à 

capsula. O senhor tem conhecimento disso tudo? Existe a possibilidade de alguma 

alteração? Por que o produto não voltou em capsula para o Salvador e o professor 

Gilberto? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Nosso papel era a produção e fazer com que todo o 

processo que envolvia a empresa transcorresse da maneira mais ética possível, dentro do 
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possível das normas. Que o estágio que a substância se encontra, do ponto de vista do 

seu conhecimento completo, pudesse ser garantido. Como nós entregávamos a 

substância à Furp, aquilo que denominamos de insumo farmacêutico, quanto a Furp 

encapsulava para que nós pudéssemos ter a certeza de que dentro da capsula existia a 

fosfoetanolamina, uma amostra dessas capsulas eram enviadas à empresa pela Furp, e 

nós enviávamos ao laboratório T&E Analítica, de Campinas.  

Logicamente que estamos sempre considerando nesse processo todo um trabalho 

que deve ser ético da Furp, no sentido de encapsular e proceder de acordo com as 

normas, nos devolvendo de tempos em tempos tubos com capsulas que eles envazaram 

e encapsularam. Então dentro de um processo natural de remessa de insumos e 

recebimento das capsulas nós procedemos com aquilo que entendemos ser seguro, que é 

ter o laudo do que contém o insumo, do ponto de vista do teor da fosfo, e também o que 

contém as capsulas que nos foram enviadas pela Furp. Também qual é a quantidade da 

substância existente naquelas capsulas.  

Agora o que acontece na Furp e no Icesp não é de conhecimento da empresa. 

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu sei que o senhor não tem a obrigação de ter 

esse acompanhamento, e não cabe ao senhor fiscalizar. Estou fazendo essas perguntas 

porque segundo alguns depoimentos do Dr. Durvanei e do próprio Salvador, não houve 

possibilidade desse pessoal, um grupo de cinco pessoas que acompanhavam que tudo 

fosse feito de acordo com aquilo que pretendíamos, ter as capsulas à disposição. Não 

estou dizendo que aconteceu isso, mas o Icesp poderia encaminhar para ser analisado 

em Campinas algo que pudesse ter sido escolhido para essa análise. 

Enquanto esta CPI e eu particularmente, os membros responsáveis, entendemos 

que deveríamos ter uma amostra, um estudo de forma inadvertida, aleatória. Para que 

pudéssemos ter certeza, porque isso envolve muitos interesses. Esta CPI não está 

afirmando que esse produto realmente seja milagroso ou que não seja. Nossa 

preocupação é que realmente tudo seja feito às claras; se funcionar, muito bem; se não 

funcionar, fazer o quê. É nossa preocupação, por isso talvez o senhor até estranhe a 

fórmula utilizada para as perguntas. Não se trata de uma desconfiança, mas a vontade de 

se levantar a verdade para que possamos amanhã ou depois falar “não, não existe 

possibilidade de nada e está tudo bem”. Ou será que existe? Será que foi feito tudo às 

claras? 
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Então nossa preocupação é essa. Foge da sua responsabilidade a entrega dessas 

amostras, que eu entendo que deveriam vir da Furp e do Icesp. O senhor mandou esses 

produtos para que eles dessem continuidade. Agora nossa preocupação é a continuidade.  

 

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

deputado Rafael Silva. Só para esclarecer que nos procedimentos científicos e técnicos 

existem critérios estatísticos e os que chamamos de rastreabilidade. Ou seja, você tem 

que ver o rastro. Então exatamente no protocolo de pesquisa e seguindo as normas da 

Anvisa, existe a exigência da rastreabilidade. E é exatamente isso que hoje estamos 

procedendo, ver os rastros deixados na produção, vazamento e fabricação e no material 

que foi fornecido aos pacientes. Faz parte da pesquisa a rastreabilidade. Muito obrigado.  

Sérgio, da nossa parte queria agradecer sua presença aqui. Você nos ajudou 

esclarecendo exatamente sobre a responsabilidade da PDT-Pharma produzindo a síntese 

da fosfoetanolamina, e entregando à Furp o material dentro dos critérios. Quer dizer, 

dentro do seu caminho você deixou os rastros e cumpriu as normas de rastreabilidade. É 

isso, muito obrigado. 

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - E o PDT-Pharma fica em Cravinhos, a cidade 

administrada pelo Boi, o José Carlos Carrascosa. Inclusive um prefeito muito sério e 

competente. Com certeza ele também se coloca à disposição da PDT-Pharma para 

qualquer coisa. O senhor conhece o Boi em Cravinhos? 

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Conheço deputado, tivemos uma conversa inicial no 

gabinete dele junto com o atual prefeito de Ribeirão Preto. É uma pessoa muito querida 

na cidade, e nos atendeu muito bem.  

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O Boi é realmente uma figura maravilhosa, 

sério e competente. Não podemos falar de todos os prefeitos, mas dele sim. Dessa 

forma, mande a ele um abraço desta Comissão, do grupo como um todo.  

 

O SR. SÉRIO PERUSSI - Ok deputado, agradeço e espero ter contribuído. 

 

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

por sua contribuição. Agora convoco o Dr. Célio Joaquim Paes, chefe de transporte da 
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Furp. Vamos fechando a rastreabilidade do assunto. Muito obrigado por ter vindo. Acho 

que você terá uma colaboração muito interessante. Gostaria que você lesse o termo de 

compromisso.  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Eu, Célio Joaquim Paes, infra-assinado no 

RG 963.859-3, exercendo o cargo de chefe de transporte na Fundação Para Remédio 

Popular - Furp, fui convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 

como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, 

combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o 

Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.  

Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto 

no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de 

dezembro de 2017. Assinado, depoente. 

 

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

por ter atendido nosso convite, e estar aqui conosco. Você já escutou, mas mais uma vez 

eu repito que nossa função aqui é exatamente acompanhar se a pesquisa seguiu o 

protocolo aprovado perante a Comissão Médica de Ética e Pesquisa, e perante a Anvisa. 

Toda pesquisa médica de medicamentos para ser certificado tem que ser aprovado e ter 

esse roteiro. E nossa função é exatamente ver se a pesquisa seguiu o protocolo, e se o 

dinheiro público foi bem utilizado dentro dos limites possíveis.  

Sua convocação é a interligação da produção do medicamento pelo PDT, que 

conforme já nos explicou o Dr. Sérgio, foi entregue à Furp, e você como chefe de 

transporte da Furp nos esclarece que recebido esse produto, quais eram os cuidados e a 

manipulação. Ia para fazer as pílulas, e a partir delas eram entregues ao Icesp - Instituto 

de Câncer do Estado de São Paulo. Nossa pergunta é exatamente se você acompanhou 

esse procedimento, e quais eram os cuidados tomados no sentido da rastreabilidade das 

ações. 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Boa tarde a todos, deputado. Eu faço parte do 

setor de transportes da empresa, e só peguei nesse produto para entrega-lo. Pronto. Essa 

foi e é minha função. 

 



13 
 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não entendi. 

Você não trabalhou na recepção, só na entrega? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Só. Eu sou chefe de transporte e entrego os 

medicamentos da fundação. Sou solicitado, arrumo o veículo e entrego o medicamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ao proceder a 

entrega, você recebia as capsulas devidamente elaboradas, e ao fazer a entrega ao Icesp 

-Instituto do Câncer de São Paulo, você entregava isso mediante um protocolo, um 

documento, e acompanhava alguma análise química desses testes? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, senhor. 

 

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

Agora passo a palavra ao nosso deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de cumprimentar todos os 

pares aqui, e questionar o Sr. Celso Joaquim no sentido dos transportes feitos. Era você 

mesmo que dirigia o veículo?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, eu tenho funcionários motoristas que 

fazem essas entregas.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esses funcionários são de carreira ou 

terceirizados?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - De carreira, concursados. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantos são?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Atualmente tenho dez motoristas.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a ordem parte da sua pessoa, correto? 
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O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, vem uma solicitação para entrega do 

medicamento para mim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. E aí você designa alguém para 

levar? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - É, eu escalo uma equipe para fazer a entrega. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você se recorda o nome... Quantas 

viagens foram feitas até o Icesp? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Quatro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O nome das pessoas que fizeram o 

transporte? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não tenho.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você não tem nenhum? Dos dez, você 

não lembra de um? O senhor está sob juramento, Sr. Celso. 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. Osvaldo Ferreira Sobrinho fez uma 

entrega.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Será convocado. Quem mais? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - As entregas foram muito espaçadas, foi no 

mês três, depois nove.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram quatro entregas? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Quatro. Duas em 2016 e duas em 2017. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em qual mês aproximadamente? 
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O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Só um instante, por favor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Fique à vontade. O senhor trouxe os 

documentos de romaneio e entrega? 

 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só trouxe cópias das notas fiscais.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o senhor pode ceder para que sejam 

tiradas xerox dessas notas? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Gostaria que a secretaria 

providenciasse.  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Em 2017 foi entregue uma dia 31 de março, e 

a outra no dia 12 de setembro.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Recente, dois meses atrás. E aí consta o 

nome dos motoristas? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só no relatório de quilometragem do 

motorista consta o horário, o endereço.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu solicito que o senhor 

peça à pessoa que está sendo arguida, todos os nomes dos motoristas e datas das 

entregas, por favor.  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Em 2016 foram nos dias quatro de julho e 25 

de agosto.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você teria 

especificado a quantidade na nota fiscal? Peso ou qualquer coisa?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Temos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele vai ceder a nota, Roberto. 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, esse é o valor unitário. São 30 frascos 

com 60 comprimidos. É isso, Gidel?  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, gostaria de continuar as 

perguntas. Sr. Célio Joaquim, esse transporte é feito com veículo próprio da Furp? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quais são os veículos que usam para 

transporte? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Esse transporte foi feito com carro pequeno; 

Gol, Parati, Sprinter e Blazer.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E seguiu os padrões recomendados pela 

Anvisa para transporte? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Era entregue para mim a nota fiscal e o 

medicamento com o endereço, e nós íamos entregar.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E esse medicamento era feito em 

embalagens plásticas, ou lacrado? Como era? 

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Lacrado em caixas de papelão. Caixas 

próprias. 

 



17 
 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Caixa de papelão lacrada. Ok. E a hora 

que chegava lá com a nota fiscal, tinha a assinatura do recebedor?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim, ele assinava o canhoto conferindo a 

mercadoria e devolvendo assinado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - É esse que está em mãos do senhor?  

 

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, isso aqui são cópias que eu trouxe das 

notas fiscais. Agora os canhotos ficam na Furp.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que 

solicitasse esses canhotos. Não tenho mais nada a questionar. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só estou fazendo 

uma conferência aqui. Em julho de 2016 foram entregues 30 frascos, cada um deles com 

60 unidades. E depois em agosto foram 300 frascos de 60 unidades. Você empresa para 

tirarmos uma cópia? Rafael, você quer? 

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Não, porque a função dele é importante, lógico, 

mas para nós acaba não esclarecendo, a não ser falar de como o produto foi 

encaminhado. Ele não manipulou, e nem o pessoal dele. Apenas deu sequência a um 

trabalho feito, encaminhou o produto encapsulado.   

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço muito a 

sua presença Célio, acho que ajuda a darmos sequência à rastreabilidade. Depois nos 

informe os veículos corretos e mandamos um ofício. Muito obrigado.  

Agora chamamos o convocado Gidel Soares, farmacêutico responsável na Furp, 

para que também venha proceder ao juramento de praxe, e seja ouvido nesta CPI. Muito 

obrigado por ter vindo. Por favor, faça a leitura do termo. 

 

O SR. GIDEL SOARES - Boa tarde a todos. Eu, Gidel Soares, infra-assinado no 

RG 16.857.048-8, exercendo o cargo de gerente de desenvolvimento farmacotécnico e 

também farmacêutico responsável na Fundação Para o Remédio Popular, fui convocado 
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a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com 

fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o 

parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 

11.124, de dez de abril de 2002.  

Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto 

no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de 

dezembro de 2017. Assinado, depoente. 

 

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

Gidel é o farmacêutico responsável pela Furp. Deve existir vários farmacêuticos, e o 

senhor é o gerente? 

 

O SR. GIDEL SOARES - É. Na realidade existe um departamento de 

desenvolvimento de produtos, e sou gerente de desenvolvimento. E também exerço o 

cargo de farmacêutico responsável. Toda indústria farmacêutica tem um responsável 

técnico.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O senhor tinha 

conhecimento do protocolo de pesquisa feito entre a Secretaria da Saúde e o Icesp, no 

sentido de pesquisar a fosfoetanolamina sintética?  

 

O SR. GIDEL SOARES - Tinha informação de que existia o protocolo para 

executar a pesquisa clínica.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O senhor 

conhecia esse protocolo?  

 

O SR. GIDEL SOARES - Não conhecia.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então dentro das 

normas da Anvisa e de pesquisa de medicamento, o senhor tem experiência na 

sequência dos procedimentos para certificação? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Sim, tenho perfeitamente.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Hoje estamos 

pesquisando se o protocolo de pesquisa executado pelo Icesp, aprovado na sempre 

Comissão de Ética em Pesquisa Médica e na Anvisa, foi seguido. E se o dinheiro 

público destinado a essa pesquisa foi bem utilizado. Em 31 de março foi declarado que 

o material em pesquisa não tinha efeito nenhum, e as pesquisas foram paralisadas. Então 

esta Comissão quer verificar, e gostaria das suas informações, exatamente no sentido 

disso. Talvez a questão da rastreabilidade é muito importante para nós, passando pelo 

senhor. 

A pergunta que queria te fazer é o seguinte, dentro do material que vocês 

recebiam para ser encapsulado, era adicionado um excipiente que daria estabilidade ao 

produto na questão do encapsulamento. Feito isso, eram feitos testes de qualidade da 

capsula, exames? Como era esse procedimento, a rastreabilidade disso? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Recebíamos o composto, trazido pela PDT-Pharma, 

como o Sérgio falou, e entregue na Furp. Fazíamos a inspeção nessas barricas, e as 

análises físicas e microbiológicas dessas barricas, avaliava como estava o material e aí 

mandávamos para a produção para fazer o encapsulamento. A Furp é uma empresa do 

Estado, e os equipamentos são de alta produção. Nós trabalhamos com equipamentos 

que fazem por volta de 20 mil capsulas por hora. São máquinas automáticas. 

Levamos o composto para a Furp, fizemos o primeiro lote, que chamamos de lote 

técnico para testar. Convidamos o professor e Dr. Salvador para passar as instruções 

para nós, de como fazer o encapsulamento e conhecer como funcionava todo o 

processo. Ele esteve presente e executou esse primeiro lote conosco. Como a máquina é 

totalmente automática, o material acabou grudando nas partes da máquina. Você não 

conseguia fazer o encapsulamento e garantir que cada capsula tivesse seus 500 

miligramas do composto que precisava ser encapsulado. 

Com isso, não tendo saída, tivemos que adicionar alguns excipientes, como o 

Sérgio também comentou aqui. Esses excipientes facilitaram o processo - e é comum 

esse excipiente, mais de 90% das formulações do mercado utilizam - e com isso 

conseguimos fazer o encapsulamento. Durante todo o processo do encapsulamento era 

feita a análise para garantir a conformidade. A desintegração das capsulas, o peso de 

cada uma, garantindo que cada unidade tenha aquele peso para atender as pesquisas, e 

depois o produto foi colocado em frascos. Foi uma embalagem com 60 frascos de 
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polietileno com 60 capsulas cada frasco. Esses frascos são lacrados e colocados em 

caixas, que também são lacradas. 

Depois ele é fechado, vai para um setor de expedição onde é armazenado, tudo 

dentro das boas práticas de fabricação. É tirada uma amostra, feita a análise, e depois é 

liberado para ser fornecido e enviado para o Icesp nas entregas que o Célio também 

comentou. Não sei se consegui dar todas as informações.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Esse recipiente 

em que era colocado, qual a composição química dele? 

 

O SR. GIDEL SOARES - São dois recipientes bastante comuns; um é o estearato 

de magnésio - um antiaderente, e o outro chamamos de dióxido de silício - com o nome 

comercial de Aerosil. Esses dois componentes evitam a aderência e facilitam o 

escoamento do pó na máquina, para que você tenha sempre a mesma dosagem e um 

processo continuo.  

 

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

deveria ter 500 miligramas. E nessas 500, o excipiente era adicionado e a capsula ia 

para 600 miligramas, ou era colocado apenas 400 miligramas do produto e mais o 

excipiente? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Não, funciona da seguinte forma, nós colocamos 

0,75% de estearato de magnésio e 0,25% de dióxido de silício. Quero esclarecer que o 

Salvador estava conosco e estávamos mostrando claramente a dificuldade que tínhamos. 

Isso, somando os dois, dá 1%. A cada capsula de 500 miligramas, 1% a mais dá 505 

miligramas. Era muito pouca a quantidade de excipiente.  

 

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

não pesava 500 miligramas, mas 505? 

 

O SR. GIDEL SOARES - A quantidade do componente lá dentro era de 505, 

porque somávamos o 1%.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E essa alteração 

de concentração, você fazia uma análise para deixar a rastreabilidade do procedimento? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Sim, de garantia que todo o processo, a quantidade de 

todas as capsulas sejam de 505 miligramas.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a composição 

também não estava alterada?  

 

O SR. GIDEL SOARES - A análise era feita toda na PDT-Pharma. Então 

tirávamos as amostras e fornecíamos para a PDT-Pharma fazer as análises, incluindo os 

estudos de estabilidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Passo agora ao 

nosso deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Gidel, o senhor tem conhecimento 

sobre farmacocinética, pela experiência e currículo, que estive analisando, trabalhando 

num órgão renomado do nosso Estado? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Conhecemos pela profissão de farmacêuticos. 

Conheço do que se trata a farmacocinética.  

  

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Após a toxidade, normalmente se testa e 

faz uma avaliação de farmacocinética para viabilizar uma substância para ser remédio? 

Nada que lhe comprometa, pode responder tranquilamente.  

 

O SR. GIDEL SOARES - Não tenho como aferir, porque é da parte de pesquisa 

clínica. Minha parte é de farmacotécnica, a técnica de fazer o medicamento. Essa parte 

da pesquisa da farmacocinética nesse ponto eu não tenho como falar, se deveria ou não 

deveria. Eu não tenho esse conhecimento. Eu conheço a farmacocinética, o que ela faz.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que ela faz? 
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O SR. GIDEL SOARES - Ela mede o quanto o fármaco está disponível no 

organismo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O quanto age no corpo.  

 

O SR. GIDEL SOARES - É, o quanto está disponível. Toda a parte de absorção 

e presença no plasma sanguíneo do paciente. Temos dentro da nossa área os estudos de 

biodisponibilidade em todos os medicamentos da Furp. Então tem a parte clínica de 

todos os produtos, mas não em pesquisa clínica. É uma área que não dominamos, 

porque é um medicamento novo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Fora o excipiente, a 

fosfoetanolamina sofreu mais algum acréscimo de alguma substância sintética?  

 

O SR. GIDEL SOARES - Não, nenhuma. Só os excipientes.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Compareceu alguém do Icesp na 

Furp no decorrer da produção? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Não.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor não se recorda de ninguém? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Geralmente as reuniões nós fazíamos no próprio Icesp. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor compareceu em quantas 

reuniões no Icesp?  

 

O SR. GIDEL SOARES - No Icesp uma; na Secretaria da Saúde uma também.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia mencionar quem 

compareceu nessa reunião na Secretaria da Saúde de São Paulo, junto com o senhor? 
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O SR. GIDEL SOARES - Do Icesp estavam o Roberto Arai e o Ricardo 

Mongold. E da Secretaria da Saúde o Sr. Vitor Hugo e a Sonia Franchi.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Essa reunião foi gravada? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Não, era uma reunião para discutir as entregas e como 

íamos fazer os prazos que a pesquisa pedia para disponibilizar. É muito importante você 

disponibilizar na data e quantidade certa, as capsulas.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E foi atendido na época certa? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Tudo que foi pedido era oficiado e entregávamos nas 

datas, para não faltar durante o período de estudo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Após a entrega das pílulas da Furp 

para o Icesp, retornou alguma para testes na Furp, simultaneamente para a PDT-Pharma 

ou outro órgão do Estado, para testar sua veracidade? 

 

O SR. GIDEL SOARES - Não. Após a entrega nós parávamos com o 

acompanhamento.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Por ora é só, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu acho que nossa preocupação está mais lá na 

frente, no Icesp. Depois que o Icesp teve o produto nas mãos, eu entendo que de forma 

aleatória, e não eletiva, não escolhida, um pouco desse produto dentro da capsula 

deveria ser entregue aos pesquisadores, capitaneado pelo Gilberto Chierice, para que 

pudéssemos ter uma certeza de que aquilo era aquilo. Porque segundo consta, depois 

algumas capsulas eram encaminhadas para Campinas para uma análise.  

Mas sem colocar em dúvida a seriedade ou não, nós precisávamos acompanhar. 

Igual o sujeito que trabalha como caixa num banco, e no final do dia ele vai entregar 

para a tesouraria o valor que tem, e aí vai conferir “você está duvidando de mim?”, 
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“não, é que faz parte”. Da mesma forma que quando ele chega para assumir, ele recebe 

um montante em dinheiro e tem que saber se realmente existe aquele dinheiro ali. E nós 

não sabemos se realmente, lá na ponta, no final, o que estava dentro da capsula era 

aquilo que os pesquisadores queriam.  

Quero elogiar o presidente da CPI Roberto Massafera, e o relator Ricardo 

Madalena pelo trabalho sério, e pela busca da verdade. Agora vamos procurar entender 

por que os pesquisadores preocupados não tiveram esse produto nas mãos. Ou seja, não 

foi dado a eles o direito de ter esse produto depois de acabado, e antes de ser distribuído 

para testes. Aí fica a dúvida. Então a melhor coisa é termos um esclarecimento total 

disso, e é o que a CPI busca, para que se possamos entender se realmente os testes 

foram feitos como deveriam ser feitos, ou se não foram. É isso.  

 

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

Mais alguém? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. Agradecer a 

presença do Sr. Sérgio Perussi, do Dr. Gidel e do Sr. Célio. Sem dúvida nenhuma 

colaboraram muito para nossa CPI. Parabenizo o deputado Rafael Silva pela propositura 

desta CPI, de suma importância. Agradeço a presença do nosso amigo Cássio Navarro, 

deputado da região de Santos, de Praia Grande. E dizer que temos que convocar os 

professores Ildeu, Jorge e Luiz.  

É importante ouvirmos esses três convidados que fizeram um manifesto e 

encaminharam a todos os deputados. Após o convite eles não vieram. Eu gostaria que o 

senhor tomasse a providência de convocar os três, para apreciarmos a convocação na 

próxima quarta-feira, para que eles participem conosco. Nós continuaremos apurando 

com responsabilidade, imparcialidade e transparência esta importante CPI para nosso 

estado e país. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma vez 

agradeço as presenças do Sérgio Perussi, do Célio e do Gidel. Vocês colaboraram para o 

nosso trabalho de rastreamento e verificação dentro das normas de pesquisa, a 

rastreabilidade do que foi feito. Acho que a presença de vocês nos ajudou muito a 

esclarecer, junto à PDT e à Furp. Agora nosso passo seguinte será exatamente verificar 

a rastreabilidade dentro do Icesp. 
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Queria agradecer a presença do Rafael Silva, nosso propositor desta CPI, que 

arrumou esse trabalho imenso para nós no fim de ano, essa dor de cabeça; ao nosso 

relator Ricardo Madalena; ao Cássio Navarro, que tem colaborado muito conosco. Veja 

que nosso espírito é exatamente esse, de buscarmos a verificação se o protocolo de 

pesquisa foi executado ou não. E agradecer a presença de todos. Ficam convocados para 

a próxima reunião, na quarta-feira da semana que vem. Já temos outras pessoas listadas 

para convocação, e vamos transformar o convite desses três em convocação. Só tenho 

dúvida se precisamos requerer de novo ou é automática a mudança de convite para 

convocação.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Acho que a secretaria poderia responder. 

Aproveitando o ensejo, parabenizar pela condução que o senhor tem feito desta CPI. 

Parabéns Roberto.   

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nossa dúvida é o 

seguinte, aqueles que foram convidados e não compareceram, é automática a 

transformação em convocação ou precisa fazer novamente?  

 

O SR. - Precisa fazer o requerimento de convocação.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ótimo. Então na 

próxima semana convocaremos aqueles que não vieram. Tenho várias pessoas e experts 

em pesquisa clínica que também poderão nos auxiliar bastante. Muito obrigado a todos. 

Até quarta-feira que vem.  
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