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CPI - BARRAGEM SALTO GRANDE 

18.06.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Havendo número 

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

constituída no ato 45 de 2019, com a finalidade de investigar a real situação da 

Barragem Salto Grande no município de Americana. Agradeço aqui a presença dos 

deputados Adalberto Freitas, Rafa Zimbaldi, deputado Cezar, deputado Dirceu Dalben. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, o deputado 

Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Eu peço a suspensão da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - É regimental a 

suspensão da leitura da Ata. 

Pauta para deliberação. Item 1 – Deputado Rafa Zimbaldi, requerimento número 

8 de 2019, requer que se efetue o convite às seguintes pessoas: secretário-executivo do 

Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Sr. 

Francisco Carlos Castro Lahóz. 

Item 2 – Especialista em engenharia do concreto, Selmo Chapira Kuperman; o 

especialista em barragens, professor Hiroshi Paulo Yoshizane; o secretário de Meio 

Ambiente do município de Americana, o Sr. Odair Benedito Dias Silveira; o diretor de 

avaliação de impacto ambiental da Cetesb, Domênico Tremarolli; o gerente regional da 

Cetesb de Americana, José Ferreira Assis; o diretor de regulação técnica e fiscalização 

dos serviços de energia da Arsesp, Marcos Roberto Lopomo; o especialista em 

regulação e fiscalização do serviço público da Arsesp, Nelson Kazuo Minami; o 

superintendente de fiscalização dos serviços de geração da Aneel, o Sr. Gentil Nogueira 

de Sá Júnior; a superintendente adjunta de fiscalização dos serviços gerais, a Sra. 

Ludimila Lima da Silva; o secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e 

Energia, Ricardo Cirino; o diretor de operação e manutenção da CPFL Renováveis, 
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Adriano Vinholi; o superintendente de operação e manutenção da CPFL Renováveis, 

Flávio Martins Ribeiro; o diretor de relações institucionais de sustentabilidade da CPFL 

Renováveis, Rodolfo Nardez Sirol; o gerente do meio ambiente operações da CPFL 

Renováveis, Daniel Vilas Boas Daibert, e o secretário de Infraestrutura e do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, o Sr. Marcos Penido.  

Está em discussão o item 1. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 

discussão. Em votação o item 1. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como estão. Aprovado. 

Eu passo a Presidência dos trabalhos ao nosso vice-presidente, Dirceu Dalben, 

que é um item de nossa autoria. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Dirceu Dalben. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Dando sequência ao 

trabalho desta CPI, faço a leitura do Item 2. Data do 11/06 de 2019, de autoria do 

deputado Roberto Morais, presidente da CPI, requerimento número 09 de 2019 requer 

que se efetue a prorrogação dos trabalhos da CPI – Barragem Salto Grande. Está em 

discussão. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Rapidamente, presidente, só rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Com a palavra, o deputado 

Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Registrar que eu tive uma conversa por 

telefone agora com o nosso membro também, deputado Luiz Fernando, falando de uma 

possibilidade até de um pedido de vista nesse caso para a prorrogação, para a gente 

votar um pouco mais à frente, mas, conversando aqui com o nosso presidente, deputado 

Roberto Morais, que ponderou que a data limite é no dia 6 de agosto, então seria 

importante nós votarmos antecipadamente por conta da volta do recesso.  
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Então, essa concordância, só para ponderar a minha fala com o deputado 

Roberto Morais, que eu tive uma conversa com o deputado Luiz Fernando ponderando 

essa questão, mas eu acho que está suprido, somente para registrar. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Continua em discussão. 

Com a palavra o deputado. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Em cima do que nós sabemos, dos 

problemas que tivemos para esta CPI, até por conta do nosso presidente que teve uma 

situação de internação e tudo mais, eu acho que nós temos que levar em consideração de 

prorrogar realmente esta CPI, para ter o resultado desejado.  

 

O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Obrigado, deputado 

Adalberto. Continua em discussão. Eu também concordo com o presidente Roberto 

Morais, eu avalio que precisamos já antecipar essa prorrogação, porque a oitiva, como 

está sendo proposta aqui de pessoas, vai tomar mais algum tempo, e é necessário, sim, 

que a gente tenha essa prorrogação, também concordo. 

Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Quem for 

favorável continue como está, os contrários que se levantem. Por unanimidade 

aprovado. Passo a palavra ao presidente. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Morais. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado ao vice-

presidente, deputado Dirceu Dalben, o Item 3. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Requeiro vista do Item 3, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Na verdade, nós temos 

aqui o pedido do nosso querido Luiz Fernando, ele está requerendo a retirada da pauta 

do requerimento da autoria dele, é o Item 3 da pauta da CPI – Barragem Grande. Será 

apresentado posteriormente uma correção que ele fará nesse Item 3. Então houve a 

comunicação da retirada do Item 3. 

Nós temos aqui o plano de trabalho que foi apresentado a todos os Srs. 

Deputados, pelo deputado Rafa Zimbaldi. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação o plano de trabalho. Os Srs. Deputados 

que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o plano de trabalho, 

agradecemos ao nosso relator, o Rafa Zimbaldi, pela colaboração com esta CPI. 

Nós recebemos aqui do prefeito Luiz Dalben uma ligação dele, ele está 

impossibilitado de comparecer no dia de hoje, provavelmente na próxima terça-feira ele 

aqui estará, lembrando que está confirmada já a presença do Dr. Ivan Carneiro, ele que é 

o promotor público de Americana, ele confirmou hoje que seria impossível, ele está 

numa audiência na cidade de São Pedro, e está confirmada a presença dele para a 

próxima reunião que está convocada para a próxima terça-feira às 13 horas, 

provavelmente nesse mesmo plenário.  

E aí devemos ter também outros convidados, que devem confirmar as suas 

presenças, além de algum requerimento a mais que os Srs. Deputados que compõem a 

CPI queiram apresentar a esta Comissão. 

O motivo, a ideia desta CPI surgiu em fevereiro, se eu não estou enganado, até 

agradecer a presença do Tiãozinho da CPFL que está aqui, eu acho que o último jornal 

aos sábados apresentados pelo Boechat, logo em seguida no acidente, ele vindo de 

Campinas, todo mundo se recorda, o helicóptero caiu na Rodovia Anhanguera, ele 

acabou falecendo. E esse vídeo gerou uma preocupação muito grande naquela região, 

não só Piracicaba como Limeira, mas a matéria do Fábio Pannunzio, também está 

convidado – até agora não respondeu ao convite desta Comissão –, chamou atenção 

porque ele disse que seriam devassadas tanto a cidade de Limeira como a cidade de 

Piracicaba.  

Aí nós propusemos esta CPI, ela foi a CPI número um desta nova legislatura, 

nós esperamos apenas acabar o mandato no dia 14 de março para que dia 15 fosse 

tomada a posse a nova Assembleia Legislativa. E aí, sim, apresentada esta CPI que foi 

número um. É um vídeo que não é tão longo, nós vamos apresentar esse vídeo para 

aqueles que não tomaram conhecimento, a origem, como é que surgiu a ideia desta CPI. 
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Peço à assessoria que apresente esse vídeo. 

 

* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Bem, essa matéria que 

vocês acabaram de ver foi apresentada no dia 9 de fevereiro pela TV Bandeirantes. Eu 

assisti, eu estava na minha casa, inclusive vendo o “Jornal da Band”, aliás, sem fazer 

propaganda, um dos mais completos jornais da televisão brasileira e realmente eu me 

assustei. Porque, sendo ali de Piracicaba há tanto tempo, a gente ouve falar assim: 

“Olha, a Rua do Porto vai inundar porque abriram a represa de Americana”, a gente 

sabe que depois de seis horas a água chega e acaba entrando em algumas casas, esse 

local tão acolhedor, ali à margem do Piracicaba, que é a Rua do Porto, mas não o 

rompimento da barragem.  

Aí nós passamos a ser cobrados, até então como o único deputado ali da cidade 

de Piracicaba, para que tipo de providência fosse tomada. Imediatamente, falando com o 

prefeito Barjas e demais prefeitos, nós estivemos já fazendo uma visita ao local para 

constatar realmente o que estava acontecendo, que acabou originando esta CPI. 

Quando se fala em carrapato, nós temos outro grande problema que na Esalq, a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá nós temos muitas capivaras, tivemos 

filho já de um professor que foi picado, teve a febre e morreu, outras pessoas acabaram 

falecendo, infelizmente, também em função da proliferação de capivaras. Então nós já 

conhecemos o local, já estamos propondo aqui, a ideia do Rafa Zimbaldi, que é o 

relator, uma visita, nós vamos combinar com os deputados.  

Eu não sei a agenda de V. Exas. para o mês de julho, mas uma data que possa 

contemplar pelo menos a maioria dos deputados, a grande maioria, para aqueles que não 

conhecem, conheça o local. O Rafa já fez, inclusive, contato com a CPFL para que a 

gente seja recebida lá em um horário para conhecer, os deputados que não conhecem 

ainda, eu irei, mesmo tendo conhecido já o local, tenho conhecimento, eu irei 

novamente nessa visita. 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, deputado 

Dirceu Dalben. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Quero também fazer um comentário, e 

inicialmente parabenizar V. Exa. por essa iniciativa de criar esta CPI e a tempo, e a 

importância desta Casa estar trazendo o tema à discussão. Como já foi dito por V. Exa., 

além da questão ambiental, além da questão do risco de a barragem atingir outros 

municípios, e haver até perigo à vida e ao Meio Ambiente, nós temos essas questões de 

manutenções, onde a matéria é muito ilustrativa, mostra o estado de abandono. 

Outra hora um lugar tão amável, gostoso de frequentar, conheço, sou da região e 

frequentei ali nos anos 1980, 1970, 1990, até o início dos anos 1990, como V. Exa. bem 

sabe, um lugar de lazer e recreação. E hoje, infelizmente, está nessa situação, mas eu 

acredito que o trabalho da CPI já começou a ter um efeito colateral positivo, deputado 

Roberto, Rafa, Adalberto, Cezar, a imprensa já tem noticiado que a própria companhia 

CPFL já começou a fazer ali algum tipo de atividade, principalmente placas de rotas de 

fuga na eventualidade de uma necessidade de evacuação.  

E é dessa forma que nós esperamos mesmo, deputado, presidente Roberto 

Morais, que no nosso trabalho, ao final, conseguirmos dar segurança às pessoas, 

principalmente da cidade que está abaixo da represa, e também, oxalá, que essa região e 

a área voltem a ser um lugar seguro e também de lazer para a grande região em torno. 

Era isso no momento, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado, deputado 

Dirceu Dalben. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Presidente, rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, o deputado 

Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Com o plano de trabalho que nós 

apresentamos, até para a gente tentar ter uma facilidade nas oitivas, para que nós não 
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corramos risco de ter a ausência de algumas pessoas, sugerir que nesse prazo da 

Comissão, de nós fazermos o contato com o pessoal do Ministério de Minas e Energia, 

o pessoal da Aneel, são pessoas que estão em outros estados, para estarem aqui o mais 

rápido possível, para que nós possamos ouvir, principalmente, essas pessoas. 

Hoje, inclusive, ouvi na CBN lá na região, Campinas, nós ouvimos uma 

reportagem de que a empresa concessionária está sinalizando, colocando sirene, e no 

final da reportagem, inclusive, tem uma nota da Aneel dizendo da segurança da 

barragem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Dizendo que é segura. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Que é segura, que não corre risco de 

rompimento. Mas então, por ser pessoas que estão em outros estados, seria importante 

nós ouvirmos o mais rápido possível. Nós distribuímos até em três eixos, fizemos uma 

proposta de três eixos de trabalho, primeiro ouvir as agências reguladoras, a 

concessionária e também o poder concedente, para que nós possamos conhecer, 

logicamente, a problemática, além da visita que nós faremos agora no início de julho. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Inclusive no 

requerimento do deputado Rafa Zimbaldi, ele cita dois superintendentes da Aneel, e 

também a superintendente: o Sr. Nelson e a Sra. Ludimila. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Exatamente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Vamos convidá-los. 

Nós vamos ter, na verdade, mais uma reunião, se os trabalhos forem encerrados até dia 

30 de junho, como apresenta o Regimento, se votarmos a LDO nós teremos recesso 

parlamentar de 1º a 31 de julho. Aí nós teremos realmente esse período para fazer esses 

convites, já que na primeira reunião de agosto, se não estou enganado no meu 

calendário, deve ser dia 6 de agosto, 5 ou 6 de agosto, já possamos ter aqui a presença 

das agências.  

Sempre lembrando que na semana que vem o Dr. Ivan Carneiro aqui estará 

presente, que é o promotor de Americana, e possivelmente também o Luiz Dalben, que 

é o prefeito de Sumaré. O prefeito de Piracicaba virá em agosto, ele já confirmou. Estou 
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aguardando a confirmação do prefeito de Americana, confesso que a nossa assessoria 

teve ainda um pouco de dificuldade em contatá-lo, eu não sei qual a relação dos 

deputados com o prefeito. E também o prefeito de Limeira, já que Piracicaba, Limeira e 

Americana foram as cidades citadas nessa matéria. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Pois não. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Só mais uma questão. Nós, na pesquisa que 

a nossa equipe, nossa assessoria, fez, aí foram citados os nomes, por exemplo, 

superintendentes, essas pessoas que são os responsáveis, mas, logicamente, eu quero 

deixar registrado, presidente, que se, de repente, num contato com a agência reguladora,  

se quiser mandar pessoas que são conhecedoras, eu acho que a CPI está aberta, não 

necessariamente os nomes aqui citados, mas ter essa abertura. 

Por exemplo, a Aneel, ao invés de vir o superintendente, se quiser encaminhar 

técnicos que conhecem sobre a questão da segurança, sobre toda a concessão, falar aqui, 

trazer aqui informações, que às vezes as informações são mais valiosas até do que o 

próprio superintendente, é deixar essa maleabilidade que eu acho que é importante.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Importante a sua 

contribuição, e isso certamente será feito por esta Comissão. 

Lembrando então que na próxima semana teremos o prefeito de Sumaré, Luiz 

Dalben, o Dr. Ivan Castanheira Carneiro, ele que é o promotor lá da cidade de 

Americana. 

Nada mais havendo a tratar, antes de declarar encerrada esta reunião, agradeço 

aos deputados: Adalberto Freitas, Rafa Zimbaldi, deputado Cezar e Dirceu Dalben, eles 

que compõem a CPI da Barragem Salto Grande. Está encerrada a reunião. Muito 

obrigado a todos que colaboraram conosco em mais esse trabalho. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


