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* * * 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Barros Munhoz.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, havendo o número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da comissão parlamentar de inquérito constituída com a finalidade de investigar 

irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava 

subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida 

com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em iminente 

perigo de crime ambiental de proporções verificadas na cidade de Brumadinho, em Minas 

Gerais.  

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados Tenente Coimbra, 

Barros Munhoz, Ricardo Madalena, Professor Kenny, Professor Walter Vicioni e 

deputado Cezar, também. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de 

algum nome para o cargo de presidente da comissão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o deputado 

Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Indicar V. Exa., deputado Barros Munhoz, 

para presidir esta importante CPI na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço a indicação de 

V. Exa. e aceito, sabendo que é uma missão impossível e me comprometendo a dar o 

máximo de mim para que esta CPI tenha bom êxito.  



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

Passo então a Presidência ao segundo membro mais velho, que é o deputado Walter 

Vicioni, para presidir os trabalhos.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Professor Walter Vicioni.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Muito 

obrigado. Como nós temos agora feita a indicação de S. Exa., o deputado Barros Munhoz, 

para presidir a CPI da cava subaquática, eu pergunto se vamos discutir, se tem uma outra 

indicação. Em não havendo, eu peço a todos os deputados que permaneçam como estão 

se estiverem de acordo com a indicação então de S. Exa., o deputado Barros Munhoz, 

para presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - Cava Subaquática. (Pausa.)  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado, pela... 

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Considero 

aprovada... Pois não, deputado Barros.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, pois não. Desculpa, desculpa. Eu me 

antecipei, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Aprovada, 

então, a indicação do deputado Ricardo Madalena. Parabéns ao nosso deputado Barros 

Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Ao qual 

devolvo a palavra como presidente desta comissão, regimentalmente.  

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Peço a 

Deus que me dê forças, coragem e que me ilumine para que conduza bem esta importante 

CPI. Pergunto aos membros deste colegiado se há a indicação de algum nome para o 

cargo de vice-presidente desta comissão. Tomo a liberdade para indicar o nome do nobre 

deputado Ricardo Madalena. Não há outra indicação?  

Indago, então, se há aprovação para o nome do deputado Ricardo Madalena Todos 

que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado então o 

nobre deputado Ricardo Madalena para vice-presidente desta comissão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Palavra do nobre deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - É uma honra muito grande para mim 

assumir a vice-Presidência desta importante CPI na (Inaudível.) de São Paulo, ainda mais 

tendo o Barros Munhoz, ex-ministro, ex-secretário e ex-governador de São Paulo para 

presidir esta importante CPI. Para mim, é uma honra muito grande. Muito obrigado a 

todos os pares. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, Ricardo. Qual 

seria o melhor dia e o melhor horário para as nossas reuniões? Eu gostaria de começar já 

na próxima semana. Quarta-feira pela manhã é um bom dia? Se não houver nenhuma 

manifestação, eu vou marcar as primeiras reuniões, pelo menos para ver se funciona bem, 

para quarta-feira, a que horas? Onze horas está bom? Onze horas da manhã.  

Bem, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião e me comprometo a 

fazer a indicação... Pois não. 
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O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Desculpe, uma questão de 

ordem. Na próxima quarta-feira, eu tenho um compromisso em Brasília da Fundação 

Ulisses Guimarães. Então, eu já não... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pode ser na quinta, então? 

Quinta, de manhã? 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pode.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quinta, às 10 horas? 

Também não pode? 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - (Vozes Sobrepostas.) Eu vou 

estar em Brasília quinta e sexta. (Vozes Sobrepostas.) Eu posso entrar pelo celular. Tudo 

bem, quarta-feira mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então quarta-feira, 11 horas 

da manhã, ok? Eu me comprometo na quarta-feira, então, a apresentar o nome do relator 

desta nossa comissão, e depois discutiremos se faremos mais indicação de algum membro 

para completar aqueles que vão comandar os nossos trabalhos.  

Agradeço de coração a presença de todos, agradeço a confiança mais uma vez e até 

quarta-feira, quando iremos então dar início de verdade aos nossos trabalhos. Muito 

obrigado, um grande abraço e um bom dia a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


