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* * * 

 

- Abre a reunião do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Constatado quórum através 

da contagem de membros conectados à plataforma Zoom, solicito à equipe técnica que 

fechem os microfones dos participantes, e solicito à equipe da Rede Alesp que inicie a 

transmissão ao vivo da reunião.  

Havendo número regimental de presentes, de acordo com o Ato da Mesa nº 26, de 

2021, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 

pelo Ato nº 6, de 2021, 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 dois bilhões e 400 

milhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em iminente perigo de crime 

ambiental das proporções verificadas na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, com a 

finalidade de tratar de assuntos e de interesses da CPI. 

Havendo o quórum regimental, como disse, encontram-se presentes os deputados 

Ricardo Madalena, vice-presidente eleito, deputado Cezar, deputado Olim e deputado 

Maurici. São cinco presentes, portanto. O objeto desta reunião é deliberar sobre o plano 

de trabalho a ser desenvolvido durante o prazo de vigência desta CPI e outros assuntos 

pertinentes aos trabalhos. Todos os deputados receberam esse plano de trabalho. Eu 

pergunto: podemos colocar já em votação? Até porque ele pode ser modificado a qualquer 

momento, é só para dar uma diretriz do início dos trabalhos.  

Então vou fazer uma chamada perguntando se podemos votar ou não, e se já puder 

votar, vote a favor ou contra, ou solicite o adiamento dessa decisão. Começarei, então. 

Deputado Cezar, vota a favor do plano de trabalho, deputado? Deputado Cezar. Por favor, 

deputado Cezar, como vota? Aprovamos o plano de trabalho para darmos início aos 
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trabalhos? (Pausa.) Vou chamar então o deputado Ricardo Madalena. Aprovamos o 

plano? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, presidente. Eu voto “sim” 

pela sugestão do plano de trabalho apresentado por Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado, deputado 

Ricardo Madalena. Deputado Delegado Olim. Como vota o deputado Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, bom dia. Presidente, eu voto 

pelo plano de trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - “Sim” também. Deputado 

Maurici.  

 

O SR. MAURICI - PT - Bom dia a todas e todos. Eu voto favoravelmente ao plano 

de trabalho, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Falta então o 

deputado Cezar. Deputado Cezar, acolhe então a sugestão do plano de trabalho para 

darmos início aos trabalhos? O deputado Cezar está com problema de comunicação.  

O Tenente Coimbra também está presente. Tenente Coimbra, em primeiro lugar, 

bom dia. É um prazer. Nós estamos colocando aqui em discussão se já damos início a 

esse plano de trabalho que nós enviamos a todos os deputados ontem para começar o 

andamento. Esse plano pode ser modificado a qualquer momento. Eu solicito então a sua 

posição. É a favor de aprovarmos para começarmos os trabalhos? Como? Aprova? Sim? 

Pode fazer com o polegar, sim ou não? “Sim”, ótimo.  

Então, havendo votos majoritariamente a favor do plano de trabalho, eu gostaria de 

indicar. Está aprovado o plano, antes de mais nada. E gostaria de indicar para relator desta 

comissão o nobre deputado Cezar. E gostaria de indicar também, simultaneamente, para 

sub-relator, para ajudar os trabalhos na relatoria, o nobre deputado Delegado Olim. Ele já 

tem aí a presidência de uma outra CPI, mas ele, eu tenho certeza que se disporá a nos 

ajudar nessa missão de levar a bom termo também esta CPI. Deputado Cezar, aceita 

a indicação? Delegado Olim, aceita a indicação? 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado. Com certeza. Muito 

obrigado, presidente. Estamos juntos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado, Delegado 

Olim. Então, ficam indicados os relatores: deputado Cezar e deputado Delegado Olim. 

Eu nem vou chamar de relator e sub-relator; são dois relatores. A primeira sugestão que 

eu recebi - mas ainda vai ser publicada no Diário Oficial, não é?  

Então, eu marcaria a primeira reunião solicitando a todos os membros desta 

comissão a indicação de sugestões, certo? Quem deseja ouvir, enfim, que documentos 

deseja que sejam solicitados a quem, enfim. Nós no plano de trabalho sugerimos que 

vamos começar ouvindo a Cetesb.  

Então, já tem uma sugestão do deputado Ricardo Madalena de ouvirmos dois 

dirigentes da Cetesb que são familiarizados com o assunto, participaram do processo de 

aprovação, da discussão, enfim, que podem explicar tudo aquilo que foi feito antes da 

concessão da licença ambiental e mesmo depois da concessão dessa licença.  

Eu marcaria então a próxima reunião para a próxima quarta-feira, às dez e não às 

11 horas. Ou preferem às 11? Vamos fazer rapidamente. Quem prefere às dez horas 

levante o polegar. E quem prefere às 11 horas? Acho que a maioria.  

Então, fica marcada para as 11 horas da próxima semana. Recebemos aqui um 

comunicado do deputado Walter Vicioni, que está justificando a ausência desta reunião 

por ter assumido um compromisso a serviço do mandato. Aliás, se não me falha a 

memória, ele está em viagem a Brasília no dia de hoje e não pôde adiar essa viagem.  

 

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 - Sr. Presidente, nós fizemos um 

requerimento a V. Sa. como presidente desta importante CPI na Casa solicitando ouvir o 

diretor de avaliação de impacto ambiental da Cetesb, o Sr. Domenico, e também o Sr. 

José Eduardo, assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.  
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Sem dúvida nenhuma a prestação de informações e esclarecimentos vai elucidar 

esta CPI para desenvolver os trabalhos que se fazem necessários desta importante CPI, 

da qual o senhor é autor dela. Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Ricardo 

Madalena, tem uma tramitação de publicar esse seu requerimento e votá-lo. Nós faremos 

isso, mas independentemente disso, porque uma das coisas que eu acho mais importantes 

na CPI é ela ser célere.  

Não pode ficar se prolongando, se arrastando e seguindo a burocracia que é correta, 

mas é muito grande. Então, eu farei duas coisas: já vamos publicar e na próxima reunião 

daremos comunicação, conhecimento, a todos os membros, portanto.  

Os presentes já tomam conhecimento através da sua comunicação. Amanhã no 

Diário Oficial sai publicado e na próxima reunião, então, já convocaremos essas pessoas 

para estarem presentes, se assim for ratificado pela maioria, ok? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, já na próxima 

reunião faremos a inquirição desses dois. A pauta da sessão será essa: a aprovação do 

requerimento e, se ela ocorrer, começar então a audiência por essas pessoas. Muito 

obrigado a todos. Bom dia e até a próxima reunião, se Deus quiser. 

  

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


