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CPI - BARRAGEM DE SALTO GRANDE  

11.06.2019 

 

 

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

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

constituída do ato número 45 de 2019 com a finalidade de investigar a real situação da 

barragem de Salto Grande no município de Americana.  

Agradeço aqui as presenças do deputado Alberto Freitas; Luiz Fernando 

Teixeira; Rafa Zimbaldi; do Deputado Cezar e este presidente. 

Na ordem do dia nós temos aqui alguns requerimentos que foram pautados. Item 

1... 

 

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

 

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

Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Eu requeiro vistas do item 2 do 

requerimento proposto pela deputada Beth Sahão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - É regimental o pedido 

de V. Exa., o pedido de vistas do item 2. Eu passo à Presidência ao deputado Cezar, o 

mais experiente nosso aqui para que possa colocar em votação o item 1, que é de autoria 

deste deputado. 

 

*** 

 

- Assume a Presidência o Sr. Cezar. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - CEZAR - PSDB - Uma boa tarde a todos. Maior prazer 

fazer isso aqui, não é mesmo? O item 1 de 04/06/2019 solicitado pelo deputado Roberto 

de Morais, o item 1 e o Requerimento número 01 de 2019 requer que se realize o 

convite às seguintes pessoas: primeiro, o prefeito de Limeira, o Sr. Mário Botion; 

segundo, o prefeito de Piracicaba Barjas Negri; terceiro, o prefeito de Americana, o Sr. 

Omar Najar; quarto, o prefeito de Sumaré, o Sr. Luiz Dalben; quinto, o promotor de 

justiça da Comarca de Rio Claro, o Dr. Gilberto Porto Camargo; sexto, o promotor de 

justiça da Comarca de Americana, o Dr. Ivan Carneiro Castanheiro; sétimo, o jornalista 

da TV Bandeirantes, o Sr. Fábio Pannunzio. 

A pauta em discussão, não havendo oradores inscritos... em discussão, não 

havendo oradores inscritos... está encerrada a discussão. 

Em votação o Requerimento. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. 

Devolvo a Presidência ao deputado Roberto Morais. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Morais. 

 

* * * 

 

 

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

Cezar. Item 3 do deputado Dirceu Dalben, Requerimento número 3/2019 requer que se 

proceda à inquirição dos promotores de justiça da Comarca de Americana, Dr. Ivan 

Carneiro Castanheiro e Dra. Alessandra Facioli Martins, designados para as atribuições 

do Gaema, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do 

Ministério Público do estado de São Paulo, a fim de prestarem depoimento nesta CPI. 

Lembrando que o Requerimento número 1 já também o pedido para a vinda do Dr. Ivan 

Carneiro Castanheiro, mas aqui a gente coloca em votação o item 3 que inclui a Dra. 

Alessandra Martins em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o 

item 3. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 
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Aprovado. Agradeço aqui a presença do deputado Ricardo Madalena e do 

deputado Dirceu Dalben, que é o vice-presidente desta Comissão. Deputado Dirceu, 

acabamos de votar o requerimento 3 de vossa autoria. Lembrando que como nós já 

tínhamos também convidado o Dr. Ivan Carneiro, ele ficou prejudicado o item 3, mas 

aprovamos a vinda da Dra. Alessandra Martins à nossa CPI. 

Item número 4 do deputado Dirceu Dalben. Requerimento que requer que se 

oficie o Departamento de Água e Esgoto de Americana, solicitando informações sobre 

eventual captação de água para abastecimento da cidade e as consequências decorrentes 

de vícios encontrados na barragem de Salto Grande. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Os senhores 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado o item 4. 

Item 5 do deputado Dirceu Dalben. Requer que se oficie a Companhia Paulista 

de Força e Luz da CPFL, requisitando o encaminhamento de todos os documentos que 

possui relacionados à barragem de Salto Grande: concessão, contratos etc., bem como 

documentos relacionados à CPFL Renováveis e “ad judicia”, empreendimentos de 

participação limitada sempre relacionados à concessão de pequena central hidrelétrica 

PCH de Americana; usina de de Salto Grande, bem como se designe um técnico para 

esclarecimento. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, 

está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. 

Aprovado. 

Requerimento item número 6. Requerimento do Deputado Dirceu Dalben requer 

que se oficie a Companhia Ambiental do estado de São Paulo, a Cetesb, solicitando 

informações sobre a existência de estudos em relação à barragem de Salto Grande na 

Comarca de Americana, bem como se designe um técnico para eventual fiscalização. 

Está em discussão o item. Quem quiser discutir, quem não quiser permaneçam como 

estão. 

Está aprovado. 

Item 7, requerimento também do deputado Dirceu Dalben, pedindo ao 

Ministério Público do estado de São Paulo, ao Gaema e ao PCJ aos cuidados do Exmo. 

Dr. Ivan Carneiro Castanheiro solicitando cópia integral do inquérito civil instaurado 

através da Portaria 141096000002/2019. Em discussão. Não havendo quem queira 

discutir, está encerrada a discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. 

Aprovado esse item do deputado Dirceu Dalben. 
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Luiz Fernando.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, nobres 

pares, nós estamos convidando, convocando uma série de pessoas e nós estamos 

apresentando, vamos protocolar daqui a pouco, um requerimento em que nós 

pretendemos convocar o seu Miguel Saad, que é o presidente da CPFL Renováveis, 

também pedindo laudo que existe, se a CPFL tem laudo que ateste a condição estrutural 

da barragem, questão dos aguapés, não é? E também se existe alguma medida 

preventiva para algum eventual acidente.  

Também, Sr. Presidente, nós estamos verificando a possibilidade, estamos 

apresentando outro requerimento a esta Comissão para que nós possamos, em não tendo 

laudo e se esta Comissão não avaliar que esses laudos sejam suficientes, que a gente 

possa, nos termos do nosso Regimento Interno, solicitar ao IPT que possa fazer essa 

análise técnica e estrutural. O Regimento Interno da Casa permite que, inclusive, nós 

possamos contratar eventualmente assessoria e apoio externo.  

Então, se nós entendermos que os laudos que eventualmente a empresa possa 

estar nos apresentando não sejam suficientes, eu estou apresentando um requerimento 

também solicitando essa possibilidade. 

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Só para questão de tirar uma dúvida, a 

promotoria de justiça da Comarca de Rio Claro está abrindo para outras barragens ou?... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Deputado Madalena, na 

verdade, na semana passada houve uma denúncia desse promotor que também a 
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barragem do rio Corumbataí, que é na nossa região, está correndo o risco de se romper. 

Diante dessa notícia, colocamos aqui, nós estamos fazendo esse convite e se houver 

entendimento que não há necessidade do comparecimento do promotor, não há 

problema.  

Como o Corumbataí é um dos rios que chega no Piracicaba, nós fizemos esse 

requerimento solicitando também comparecimento dele. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O.k. É porque na minha região a CPFL 

também de Pirajú nós temos um problema com a barragem. Então, de repente, se puder 

ter essa abertura de gente fazer alguma arguição com o pessoal da região. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Eu não sei se alguns 

deputados têm a se opor. 

 

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

 

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

Rafa. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Bom, cumprimentar a todos os deputados. O 

nosso pedido de vistas referente ao item 2 de autoria da deputada Beth Sahão foi até 

essa a preocupação. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi proposta com a intenção 

de fazer a investigação da barragem de Salto Grande. A nossa preocupação é nós 

ficarmos estendendo para todas as barragens, e eu não sei se haveria a possibilidade, de 

repente, de nós mudarmos o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito, creio que não, 

até porque por conta regimental e por tempo. Então a minha preocupação é nós 

começamos a tratar de outras barragens, não que não seja importante, eu acho que sim é 

muito importante, mas aí a barragem de Salto Grande ficar em segundo plano. Essa é a 

minha preocupação, inclusive, como relator. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - A palavra, Sr. Presidente. 

Eu queria sugerir, talvez, o deputado Ricardo Madalena inclusive faz parte da Comissão 

de Infraestrutura, o nobre deputado também que nós pudéssemos convidá-los lá na 

Comissão de Infraestrutura ou até mesmo juntamente a CPI, juntamente com os 
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membros da CPI na Comissão de Infraestrutura nós poderíamos estar fazendo o convite 

para checar outras barragens. E aí, aí sim, o requerimento da deputada Beth tem mais 

alcance, mais sentido e a possibilidade de a gente ouvir outras situações.  

 

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

Cezar? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - São Paulo tem 66 barragens, 20 com classificação de 

risco. São Paulo tem um diferencial de Minas porque nós temos argila e em Minas é 

minério, mas nós temos uma barragem aí que é preocupante, como o meu companheiro 

deputado falou aqui, meu amigão, se nós ficarmos parando nas barragens, nós não 

terminamos a de Salto Grande, mas alumínio tem um problema sério, tira o alumínio, 

extrai o alumínio e tem a barragem lá que suporta o peso do barro e nós da Comissão 

aqui precisamos dar uma olhada nisso aí também, no que a Beth Sahão está correta. Há 

20 barragens que estão classificadas como risco em São Paulo é já que nós vamos ver a 

de Salto Grande, presidente, que o senhor e os membros desta Comissão vejam as 

outras também mais para a frente, assim que nós terminarmos esta. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Na verdade, eu até 

estou propenso a retirar a convocação, o pedido de convite do promotor de Rio Claro 

para que a gente foque na barragem de Salto Grande porque eu sou informado aqui, pela 

assessoria, para a gente relembrar: no dia 13 de agosto completar os 90 dias, nós vamos 

votar ainda nesse semestre a prorrogação por mais 60 dias. Então a CPI vai até 13 de 

outubro. Então realmente a questão do prazo. 

A sugestão do deputado Luiz Fernando, pelo menos este presidente entende 

como uma intervenção realmente como sempre, não é? Muito Lógica, não sei se o 

deputado Ricardo Madalena aceitaria que esse convite foi feito para Comissão de Infra e 

a gente participaria como membros da CPI e nós focaríamos, em função da falta do 

tempo, a na barragem Salto Grande.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sem problema, Sr. Presidente. Acato a 

sugestão com certeza.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Só cumprimentando o nobre... 

cumprimento a todos os membros da Comissão, complementando aqui o nobre 

deputado Luiz Fernando que deu a ideia, nós podemos estender também para a 

Comissão de Meio Ambiente, que é um assunto a ver, aí dá uma diversificada também, 

uma parte em uma comissão, outra parte em outra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Muito obrigado, 

deputado Alberto Freitas. Lembrando que esse item 2 quem nos mandou foi o 

presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, porque,  a verdade, a Beth pediu a ida 

desse movimento dos atingidos por barragens, o MAB, que na verdade eu não conheço 

esse movimento, ao Colégio de Líderes, então ele remeteu à CPI. 

Então que a gente juntasse esse item 2, o pedido do deputado Ricardo Madalena 

e também o promotor lá de Rio Claro. Eu retiraria do item 1, só votaria os seis itens 

menos o 5, que é promotor de Rio Claro, Dr. Gilberto, para que viesse ou para o Meio 

Ambiente ou para Infraestrutura.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - De repente se houver concordância, 

presidente, do presidente da Comissão de Infraestrutura, que é o nosso deputado Luiz 

Fernando, eu acho que já poderia até fazer encaminhamento à Comissão de Infra, 

comunicando a Comissão de Meio Ambiente de que está havendo esse 

encaminhamento. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O senhor permite, Sr. 

Presidente? Eu queria até sugerir que nós pudéssemos estar protocolando hoje, eu acho 

que dá para entrar na pauta ainda, não é? A Comissão de Infra é quinta-feira, se 

protocolar hoje, é possível, não é? Queria sugerir aos deputados que pudessem 

protocolar hoje à Comissão de Infra esses requerimentos para que a gente já pudesse 

deliberar na quinta. Aí deliberaríamos já convidando essas pessoas e aí faríamos uma 

sessão conjunta junto com os membros da CPI e também estendendo ao pessoal do 

Meio Ambiente, como disse o nobre deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Acho que não havendo 

impedimento, então se os deputados quiserem protocolar ainda hoje, são 48 horas o 

prazo regimental para que seja publicado no Diário Oficial. Será publicado amanhã para 

reunião da quinta-feira, é isso, Luiz Fernando? Lembrando que na próxima terça-feira 

vamos ter os primeiros convidados aqui. Nós vamos fazer a pauta hoje. Gostaria de 

novo da presença de todos para que nós pudéssemos começar a ouvir os primeiros 

depoimentos já de convites que foram aprovados por esta Comissão. Não havendo 

mais... 

 

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

 

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

Rafa. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Pela ordem. Bom, antes de nós terminarmos, 

eu quero só registrar aqui que nós protocolando, fizemos um requerimento, até pedir 

desculpa aos deputados pouquinho do do atraso nosso, como relator, protocolar porque 

nós não tínhamos todos os nomes, nós finalizamos os nomes ainda hoje. Nós fizemos o 

protocolo ontem, mas mudamos um pouco, elencamos alguns nomes aqui, como o 

presidente do consórcio do PCJ, alguns especialistas da área, especialistas em barragens, 

colocamos aqui também o secretário de Meio Ambiente de Americana, que eu acho que 

é muito importante, o pessoal da Cetesb, que nós julgamos também algo necessário, 

pessoal da Arsesp, da Anel, Ministério de Minas e Energia e também da CPFL, 

incluímos também o secretário de Meio Ambiente, que eu acho que é importante, de 

repente, por último, mas não menos importante, o secretário de estado do Meio 

Ambiente, o Dr. Marcos Penido. 

Também fizemos, presidente, uma proposta de um plano de trabalho. Eu ia até 

propor a leitura aqui, mas a pedido de V. Exa. para ter o conhecimento se me permitir, 

presidente, distribuir e deixar um com cada deputado. Nós não protocolamos este plano 

de trabalho ainda, deixar um com cada deputado, um plano de trabalho para cada 

deputado e aí os deputados sugerirem até ainda essa semana, até quinta-feira para nós 

protocolarmos e fazermos um plano de trabalho em conjunto, porque eu acho que é 

primordial nós conhecermos a fundo um pouco da problemática da barragem. Eu queria 

fazer uma proposta aqui de uma visita in loco na barragem de Salto Grande, eu acho que 
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isso é essencial. Para mim é a primeira vez que eu estou lidando com esse assunto, não é 

de meu conhecimento, não é algo que eu vivo no dia a dia. 

Então, eu gostaria de propor aqui uma visita à barragem de Salto Grande para 

nós conhecermos a fundo e, de repente, se houver a possibilidade de nós termos junto 

técnicos também da CPFL junto conosco, apresentando, falando do funcionamento da 

barragem. E aí sim, depois nós deliberarmos o funcionamento da Comissão, que eu 

acho que é muito importante nós, deputados que somos membros, conhecermos um 

pouco do que é barragem, qual o risco que ela oferece realmente e isso vendo in loco e 

aí nós fazermos todas as oitivas que são importantes, mas quando nós estivermos aqui 

ouvindo depoimento das pessoas, a oitiva, as perguntas nós vamos saber mais ou menos 

como perguntar, não é? Porque quando se conhece in loco, quando tem o conhecimento 

na prática, estando lá é muito mais fácil nós visualizarmos o tamanho do problema, 

então deixar essa proposta aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - É oportuna a proposta 

do deputado Rafa. Eu confesso que estive acompanhando alguns prefeitos, algumas 

lideranças logo que surgiu a notícia, na semana seguinte nós fizemos contato com a 

CPFL, fomos convidados e fomos lá fazer essa visita. Fizeram lá uma exposição com 

um vídeo e depois nós fomos até a barragem para ver a atual situação. 

É pertinente a colocação do deputado.  

 

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

 

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

Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Só complementando a sugestão que 

eu dei, aqui eu e o deputado Luiz Fernando somos participantes da Comissão do Meio 

Ambiente, levarmos ao conhecimento do presidente Caio França para que ele tenha 

concordância com o que nós vamos pedir. 

 

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

Dirceu Dalben.  
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente. Sempre agradecendo a Deus 

em primeiro lugar pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui nesta sessão, neste 

trabalho e dizer que eu reitero aqui as colocações dos nobres colegas deputado Luiz 

Fernando, deputado Madalena, deputado Alberto Freitas de fazermos essa reunião em 

conjunto entre as Comissões de Infraestrutura e Meio Ambiente, da qual também faço 

juntamente com os colegas e se possível a participação dos membros dessa CPI na 

reunião. 

Quero aqui agradecer o apoio, o voto favorável e a aprovação dos 

requerimentos. Entendo que foi prejudicado realmente um deles, porque V. Exa., 

presidente, muito sabidamente já tinha aqui solicitado. E quero também reforçar, 

principalmente ao meu colega e deputado relator Rafa Zimbaldi, e dos requerimentos 

que já foram aprovados, relator Rafa Zimbaldi, nós já temos aqui a convocação dos 

membros e também de documentos da CPFL. Talvez para não repetir o mesmo e 

também a questão de Americana, inclusive com material, com dados, com informações 

e temos também aqui o requerimento de autoria, o item 6, onde solicita da Cetesb todas 

as documentações e também um técnico para vir até aqui nos acompanhar 

eventualmente, Sr. Presidente, nas visitas. 

E também o que eu vejo muito importante, deputado Luiz Fernando e demais 

membros da Comissão e o presidente relator, é o item 7, onde nós estamos solicitando 

aqui cópia do inquérito civil instaurado através da Portaria 141096 de 2019 do Gaema e 

da PCJ, onde já tem o inquérito sendo investigado e certamente com esses documentos 

nós estaremos com dados muito favoráveis no sentido de nós irmos in loco fazer a visita 

e muito bem lembrado por Vs. Exas. e, principalmente, os documentos que falam sobre 

a concessão, desde a CPFL, presidente Roberto, e também depois a transferência para a 

CPFL Renováveis e as ad juditia, que é o complemento, é a subsidiária que veio 

substituir a CPFL co, aporte do capital chinês, que hoje é quem controla as ações da 

CPFL. 

Agradeço a oportunidade e sempre à disposição, Sr. Presidente, para juntos 

trabalharmos e mais rápido possível elucidar essa situação.  

 

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

Dirceu Dalben, e solicitaria até ao deputado Rafa Zimbaldi, como ele não protocolou 

ainda, que visse com o deputado Dalben os itens que forem conflitantes que ele 
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apresentou que fossem excluídos da sua proposta. É de convite a convocação para essa 

CPI. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, presidente? Na verdade, o 

requerimento de convite nós já protocolamos, mas vou deixar uma cópia com o 

deputado Dalben. É que aqui nós procuramos entrar em contato com cada entidade para 

nós buscarmos os nomes dos técnicos, mas nada impede que outros técnicos venham 

aqui além desses propostos por nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Mais algum deputado? 

Quero aqui agradecer as presenças dos deputados Adalberto Freitas; Luiz Fernando 

Teixeira; Rafa Zimbaldi; deputado Cezar; Dirceu Dalben; Ricardo Madalena; este 

presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado 

a todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


