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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Havendo número 

regimental de deputados presentes, nos termos do Ato da Mesa no 26, de 2021, declaro 

aberta a sétima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato no 06, 

de 2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de 

licenciamento e monitoramento da cava subaquática do estuário de Santos-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 das proporções 

verificadas na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. 

Registro a presença dos nobres deputados Cezar, Estevam Galvão, Professor Walter 

Vicioni, Alex de Madureira e este presidente, Barros Munhoz. Solicito ao secretário da 

comissão a leitura da Ata da última reunião.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Alex de 

Madureira.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Para solicitar, Sr. Presidente, se for de 

comum acordo, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Fica considerada aprovada a Ata da sessão anterior desta CPI. 

Bem, eu só queria fazer um esclarecimento. Eu convoquei também uma reunião 

para amanhã, mais para nós aprovarmos os requerimentos de convocação. Já foram 
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enviados, né. Então, na realidade, é uma reunião de 10 minutos, porque a pauta é esta: 

convidarmos pessoas que consideramos interessantes que participem da nossa CPI. E 

então eu vou começar pela Dra. Ana. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Bom dia, deputado.   

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bom dia, Dra. Ana. Prazer 

em revê-la. Tudo bem? Satisfação.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Muito prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Esta reunião foi convocada, 

então, para as oitivas da Dra. Ana Cristina Pasini da Costa, à época integrante da Diretoria 

de Avaliação de Impacto Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

Cetesb -, convidada com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a 

esta Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas.  

Então, sem mais delongas, Dra. Ana, o nosso procedimento, rotineiramente, tem 

sido dar um tempo, que varia entre 15 minutos e meia hora. Não mais do que isso, porque 

se tornaria muito longo, e não menos do que isso, porque também poderiam faltar mais 

esclarecimentos. A senhora tem um currículo extraordinário; é desnecessário mencioná-

lo. A senhora tem uma história ligada ao Meio Ambiente de São Paulo.  

Eu gostaria então que a senhora nos trouxesse esclarecimentos. Nós somos todos 

deputados de boa vontade. Queremos fazer o melhor para São Paulo, e o melhor no 

exercício do nosso mandato. Mas carecemos de conhecimentos técnicos, como a senhora 

possui e tem condição de nos esclarecer. Então, a finalidade dessa oitiva da senhora é 

única e exclusivamente essa. A senhora ficaria à vontade, e depois a gente abre a palavra.  

O deputado Estevam Galvão já é o primeiro inscrito. E abriremos inscrições para 

novas demandas de questionamentos. O deputado Ricardo Madalena também está 

presente. Estamos, portanto, com seis dos nove membros da comissão. Com a palavra, 

então, a Dra. Ana Cristina Pasini. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o deputado 

Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Só para perguntar se não seria conveniente 

- eu acho até que é prático - o juramento de que a pessoa falaria somente a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Estevam, a Dra. 

Ana está como convidada.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Ah, ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Tem a palavra, então, 

Dra. Ana, por favor.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Bom dia a todos. Eu queria só 

dizer que estou aqui também de muito boa vontade. Fui convidada e achei oportuno. Eu 

trabalhei mais de 30 anos na área ambiental, não foi só na Cetesb.  

Na Cetesb, eu fiquei ao todo 20 anos, sempre trabalhando com licenciamento 

ambiental, mas eu trabalhei também como consultora. Fui consultora do Banco 

Interamericano, trabalhei em empresa de consultoria, trabalhei numa empresa de energia 

americana. Tenho uma experiência técnica muito grande. Eu sou geóloga. Não sou 

especialista química nesses assuntos mais específicos de contaminação. Mas a questão de 

licenciamento ambiental e essa fase de viabilidade ambiental é uma coisa que eu domino.  

Eu quero dizer que, nessa época do licenciamento da cava, eu estava na Cetesb. Não 

quando da emissão da primeira licença, porque foi em 85. Eu só entrei na Cetesb em... 

Na verdade, em 91; saí no ano de 2000. Depois, eu voltei em 2006 e saí de lá no final de 

2018. Então, eu não acompanhei o começo, mas quando chegou a essa fase da 

implantação da cava, é a fase em que eu estava lá. 

E eu devo dizer o seguinte: a minha prática sempre foi - isso vocês podem ver no 

histórico da minha campanha profissional de vida -, eu sempre fui uma pessoa muito 

correta, muito honesta, leal, eu sempre segui muito direitinho a legislação e a técnica 

aplicada em licenciamento ambiental e na avaliação de impacto ambiental. Isso não foi 

diferente no procedimento de licenciamento da cava de disposição de sedimentos da 

Usiminas, que foi realizada pela VLI.  
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E a gente foi muito rigoroso nisso. Por quê? Porque era um assunto grande, 

complexo, de uma tecnicalidade complexa. Não era um empreendimento que era 

novidade, mas para nós, de alguma forma, era novo. Então, a gente se calçou de todos os 

cuidados, de todo tipo de avaliação que a gente conseguiu dos 40 técnicos que 

participaram dessa análise na Cetesb. Então, foi algo muito bem feito. Eu tinha uma 

equipe técnica muito experiente, muito coesa e muito engajada nas questões ambientais.  

Na minha diretoria, nunca teve denúncia de corrupção, nem de nenhuma 

improbidade desse tipo. Nunca teve, porque a gente sempre agiu de acordo com a 

legislação. A gente costuma dizer que era “by the book”, ou seja, a gente fez tudo como 

tinha que ser feito e mais um pouco, agregando, nesse caso, que a gente foi inclusive 

buscar auxílio de um técnico especialista da agência ambiental americana com a qual a 

Cetesb tem convênio.  

Por quê? Porque era um especialista que já havia estado no Brasil muitos anos atrás, 

ele conhecia a região portuária, a região de estuário onde fica o porto de Santos. Isso, para 

nós, foi muito conveniente, e ele concordou em nos apoiar nesse licenciamento. Isso foi 

um aspecto fundamental, porque a gente teve a preocupação de ir atrás de tudo que era 

disponível; os nossos técnicos estudaram muito.  

Vocês receberam aqui a apresentação do Prof. Dr. Eduardo Bevilacqua, que é uma 

pessoa inteligentíssima e completamente competente nesse assunto; era meu braço direito 

lá nesse licenciamento. Ele coordenou a equipe técnica que fez isso. A gente ouviu quase 

todas as áreas. A gente, na Cetesb, tem algumas áreas de apoio. A gente tem o 

departamento de licenciamento, mas a gente tem as áreas de apoio.  

Então, a equipe de licenciamento tem uma meia dúzia de pessoas, só que a gente, 

quando precisa fazer uma análise, pede o apoio das áreas de qualidade da água, de 

qualidade do solo, de qualidade do ar. A gente tem uma série de especialistas, na Cetesb, 

que foram envolvidos nesse licenciamento. Então, foi um processo muito complexo, mas 

foi um processo rigoroso de análise, de condução.  

A gente fez muitas reuniões entre as equipes técnicas, e a gente acompanhou tudo 

o que o empreendedor fez, junto aos interessados, junto aos pescadores. Enfim, a gente 

tem um laboratório, na Cetesb, muito bom, credenciado, e a gente também tem alguns 

pontos de análise de qualidade água e sedimento fixos no litoral. Estão lá já há vários 

anos.  

Então, a gente tinha não só os elementos que um vendedor fornecia, como a gente 

tinha também o nosso acompanhamento feito pelo nosso laboratório. Era um laboratório 
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acreditado, licenciado pelos órgãos de controle, e que era auditado frequentemente. 

Então, a gente teve toda a segurança de fazer esse licenciamento. E na verdade, ao final, 

na expedição da licença, eu tive conforto de assinar essa licença, porque eu tinha certeza, 

porque eu acompanhei de perto todo esse trabalho que foi feito.  

O empreendedor teve, enfim, o comprometimento de apresentar todas as 

informações solicitadas. (Inaudível.) Foram milhares de análises que foram feitas, que 

eles propuseram para fazer o licenciamento. Mas a gente também exigiu coisas adicionais, 

muitas adicionais que foram realizadas, que os técnicos demandaram. Então, a gente teve 

muita segurança e conforto de proceder a esse licenciamento sabendo que estava fazendo 

uma coisa correta, tecnicamente respaldada e legalmente respaldada também.  

Então, eu estou aqui, na verdade, de boa vontade, prestando esse esclarecimento, 

porque eu sei que eu fiz algo muito correto e eu acho que, tecnicamente, foi uma coisa 

boa. Além de ser um empreendimento bem licenciado, ele foi uma solução boa para a 

região do porto, que sempre, no passado, sofreu todo tipo de poluição, ali naquela região 

toda do estuário, de Cubatão, com a industrialização rápida e sem controle que existiu na 

época, porque não havia licenciamento ambiental, nem nenhum procedimento de controle 

disso.  

Mas a Cetesb cuidou da poluição das indústrias e também cuidou dessa parte do 

porto. E esses sedimentos que estavam lá eram originados das indústrias do entorno, que 

lançavam os seus dejetos, os seus produtos sem muito controle antes da legislação 

ambiental. Isso estava lá; de algum modo, ao realizar esse projeto, esse sedimento que 

estava lá depositado, que era um sedimento ruim, com alguns materiais tóxicos, foi 

retirado do leito do canal e está agora depositado de forma segura dentro dessa cava que 

foi aberta para isso.  

E a cava foi realizada de uma maneira correta; a gente fazia um acompanhamento 

semanal das análises que o empreendedor fazia. Então, a gente tinha um acompanhamento 

pari passu do que estava acontecendo. A gente teve questionamento de todo lado, e a 

gente respondeu com clareza, objetividade e com segurança daquilo que a gente estava 

fazendo. Então, eu me sinto confortável de estar aqui, porque eu tenho para mim essa 

certeza.  

E na verdade, enfim, eu sei que vocês já tiveram uma série de informações do 

pessoal, dos meus companheiros da Cetesb, do Bevilacqua, do Domenico, que hoje é 

diretor no meu lugar, que foi quem deu a última licença. Mas eu acho que o que vocês 
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quiserem saber de mim, eu estou aqui de boa vontade. Convidada, vim para esclarecer 

vocês desse assunto. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu que agradeço, Dra. Ana. 

E vou abrir então as inscrições. O deputado Estevam Galvão já está inscrito. Algum 

deputado mais se inscreve? Deputado Ricardo Madalena. Ah, pois não. Deputado Ricardo 

Madalena. Eu vou também me inscrever. Algum deputado mais? Não? Já vou encerrar as 

inscrições. Bem, se houver necessidade também... 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pela ordem. Eu estou me 

inscrevendo lá no chat.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Walter Vicioni. 

Bem, encerradas as inscrições, com a palavra, então, o deputado Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente Barros Munhoz, está me 

ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estou ouvindo, perfeito.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Senhores, deputadas, senhor vice-

presidente, caríssima Profa. Dra. Ana Cristina. Eu nem sei a titulação de vossa senhoria, 

mas pela explanação, eu prefiro tratá-la assim: Profa. Dra. Ana Cristina. Como o Barros 

Munhoz, nosso presidente, colocou, vossa senhoria tem um currículo maravilhoso, 

riquíssimo. Eu nem vou fazer a leitura, porque o Barros já fez algumas colocações.  

Ana Cristina, eu tenho aqui oito perguntas. Algumas delas, vossa senhoria, no seu 

preâmbulo, na sua apresentação, já até respondeu. Todavia, eu vou fazer a pergunta para 

facilitar a vida do nosso relator. Eu queria perguntar a vossa senhoria: eu devo fazer uma 

a uma ou eu posso ler as oito, a senhora anotaria... Eu acho que perguntando uma a uma 

facilitaria.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu acho que sim. Pode fazer 

uma a uma.  
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Uma a uma. São perguntas que podem ser 

respondidas até objetivamente, sem alongar; e em algumas, talvez a senhora tenha que 

fazer uma explicação. Mas vamos iniciar então.  

Como antiga diretora da Cetesb, a senhora conheceu o projeto de licenciamento 

dessa cava do Piaçaguera? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Conheci e participei dele.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Ok. A Cetesb possui um alto padrão de 

exigência para a concessão de licenças. No caso da cava, foram seguidos todos os 

procedimentos técnico-legais? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu posso dizer que, enquanto 

eu estava lá, todos os procedimentos técnicos e legais foram corretamente seguidos, com 

certeza.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Obrigado. Quanto tempo a senhora 

trabalhou no Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da Cetesb? A senhora 

participou da emissão de licenças de grandes obras no estado? Não precisaria citar todas, 

mas algumas grandes obras. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Sim. Olha, eu trabalhei de 91 a 

2000, como eu disse, no Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental. Depois, em 

2006, quando eu voltei, eu voltei e trabalhei um pouco como diretora desse departamento 

e depois fui levada a ser diretora da Cetesb. Na verdade, todos esses tempos, eu fiz licença, 

participei do licenciamento de grandes obras.  

Então, muitas barragens da Cesp, todas aquelas barragens, Porto Primavera, enfim, 

Três Irmãos. Eu participei de vários licenciamentos desse tipo, de usinas hidrelétricas, do 

malfadado licenciamento da usina de Tijuco Alto, em que a gente não aprovou, mas foi 

um licenciamento complexo e muito... Enfim, que no fim, hoje, acabou reprovando 

mesmo, depois de anos, mas a gente participou disso.  

Eu participei, mais recentemente, do licenciamento das obras do Rodoanel, com 

exceção do trecho oeste, que eu só entrei depois. Todos os outros trechos, norte, sul e 

leste, eu participei, eu que assinei as licenças. O sistema produtor de água de São 
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Lourenço, da Sabesp, que é um sistema grande; foi outro licenciamento também muito 

interessante, muito complexo, uma obra grande da Sabesp aqui em São Lourenço, perto 

de São Paulo. 

Eu participei também, bom, de várias estradas, várias usinas de cana, muitas obras 

de saneamento. Dos emissários submarinos, eu participei em Santos e Praia Grande, eu 

participei do licenciamento. Eu participei do licenciamento do Plano Diretor de Esgotos 

da região metropolitana, lá atrás, quando foram construídas estas cinco grandes estações 

de tratamento de esgoto, que é para onde drena-se hoje todo o esgoto da região 

metropolitana, ainda bem. 

Eu trabalhei no licenciamento de obras de aprofundamento da calha do Rio Tietê, 

nas obras de... Nossa, eu já nem lembro, quanta obra. Enfim, eu participei de todas as 

obras de grande porte, porque a minha diretoria na Cetesb cuidava de licenciamento de 

grande porte. A Cetesb tem uma outra parte da agência que cuida de obras menores - 

enfim, caldeiras, obras menores -, e é outra diretoria. A minha diretoria só lidava com 

obra de grande porte. Então, duplicação de estrada, Castello Branco, Fernão Dias, enfim. 

Que mais? Da Sabesp, quase todas.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Esta pergunta que eu vou fazer agora, a 

quarta pergunta, a senhora já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta para facilitar o 

trabalho do relator: quais obras a senhora licenciou durante a sua gestão? Obras 

importantes, de impacto ambiental. A senhora já respondeu, mas para facilitar a vida do 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela oportunidade, eu tenho 

a impressão de que ela já enumerou, deputado Estevam, e está gravado. A gente ganha 

tempo. A quarta, realmente, ela abordou inúmeras dessas obras que o senhor menciona. 

Eu pediria, então, se o senhor pudesse, para passar para a quinta então.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vamos lá. A senhora entende que a Cetesb 

tem um corpo técnico crítico qualificado, entende? Quantos profissionais participam do 

licenciamento dessa cava, da cava do Piaçaguera? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Dessa cava, como eu disse lá 

atrás, foram 40 técnicos. A gente fez questão de elencar, porque isso é praxe. Como eu 
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expliquei, a gente tem, no Departamento de Avaliação de Impacto, equipes que fazem 

licenciamento por tipologia de empreendimento. Então, tem equipe de obras de 

saneamento, de obras rodoviárias, de obras de transporte não rodoviárias, de energia.  

Enfim, essas equipes têm seis, sete, oito pessoas, dependendo da equipe, mas a 

gente recorre às áreas de apoio da Cetesb, que são outros tantos técnicos. Então, a gente 

tem uma área que só trata, por exemplo, de sistema de saneamento de água e esgoto; tem 

uma outra parte que é o pessoal do laboratório, que só cuida de qualidade da água, 

qualidade dos sedimentos, toda a parte laboratorial; a gente tem uma outra parte que cuida 

só da área de qualidade do ar; a gente tem o pessoal que cuida do socioeconômico. 

A gente tem equipes várias na Cetesb, todas as equipes experientes, que estão lá há 

muito tempo - até porque a gente não tem concurso, infelizmente. Enfim, são equipes que 

são muito experientes e muito rigorosas tecnicamente, e todos esses técnicos participaram 

do licenciamento da cava. São cerca de 40, a gente elencou lá. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - (Inaudível.).  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só pela oportunidade dessa 

pergunta, deputado Estevam. A senhora poderia mencionar, a senhora mencionou já 

várias modalidades, os aspectos todos que foram considerados nesse projeto? A senhora 

falou de meio ambiente, falou, enfim... Alguma relação, porque são 40 técnicos de que 

áreas, mais especificamente? Um pouco além daquilo que a senhora falou, se for o caso. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Então, o pessoal do laboratório, 

que a gente chama de “pessoal de qualidade da água e de sedimentos”, são químicos, 

bioquímicos, formados nestas áreas, que fazem as análises de toda a rede de 

monitoramento de qualidade da água que a Cetesb tem. A Cetesb tem inúmeras estações 

de monitoramento de qualidade da água por São Paulo inteira, muitas na região 

metropolitana, e esse laboratório é responsável por isso.  

A gente tem lá professoras, doutoras nesse assunto, que têm uma carreira 

acadêmica, inclusive, paralela ao trabalho que fazem na Cetesb. São pessoas 

especializadas nisso. Essas pessoas, por exemplo, foram responsáveis por analisar todos 

os dados levantados pelo empreendedor, comparar com os nossos dados de controle, ou 

seja, de estações que a Cetesb tem ali no litoral. Essas pessoas fizeram essas análises, que 
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são muito rigorosas, se vocês tiverem curiosidade de ver - não sei se o Bevilacqua já 

trouxe para vocês.  

As exigências que a gente fez de análises, em quantidade e qualidade, foram 

imensas. Milhares de resultados de análise foram considerados nessa avaliação, e graças 

ao apoio desse pessoal do laboratório. A gente tem todo um pessoal que cuida dessa parte 

de esgoto, de tratamento, que também interferiu nessa questão. A gente considerou, 

enfim, as equipes que tratam de material contaminado - a gente tem uma área na Cetesb 

que cuida só de áreas de fiscalização e controle de áreas contaminadas. 

Enfim, a gente contou também com esse apoio de fora, mas que mais? Na Cetesb, 

tem... Bom, o Bevilacqua é o grande entendido neste assunto, é uma pessoa que mais 

entende deste assunto. Ele é professor doutor mesmo, coisa que eu não sou; vem de 

doutorado na academia, é uma pessoa muito inteligente, muito competente. Então, enfim, 

todas essas áreas da Cetesb foram consultadas. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só para complementar, 

Dra. Ana, quando a senhora fala em qualidade da água, isso envolve, inclusive, se afeta 

ou não a vida marinha? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Não, é para isso que serve, 

exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Fundamentalmente, é isso 

que... 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Fundamentalmente, é para saber 

isso. A gente quer saber, na verdade, de acordo com a qualidade do sedimento que o 

empreendedor constatou e que a gente também sabe que tem lá naquele canal, se isso, por 

exemplo, na hora da dragagem, não vai ser revolvido, voltar para o meio ambiente e 

causar impacto na fauna, nos peixes, enfim. Isso, quando eu falo de qualidade da água, é 

qualidade da água frente ao potencial impacto ambiental.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 
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A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Então, são efeitos na saúde 

pública e na qualidade ambiental: fauna, flora, tudo o que pode ter ali. Então, essas 

análises foram feitas basicamente para nos assegurar de que isso não iria ocorrer numa 

escala significativa.  

O processo mesmo de dragagem do material não foi aquele de escavar no fundo, 

tirar o material e jogar na cava. Não, eles tinham toda uma draga especial que, na verdade, 

sugava esse sedimento do fundo de maneira a não remexer naquela porcariada e isso 

voltar para o meio ambiente. Aí, era colocado numa barcaça e levado para o local da cava.  

Então, tudo isso foi provocado com base nessas análises que foram sendo feitas 

durante a execução da cava, não só antes. A gente teve todo um acompanhamento dessa 

qualidade da água, justamente para ter certeza de que aquilo não estava causando impacto 

nem na saúde pública, nem nos peixes, por exemplo, no ambiente circundante. Para isso 

que serviram as nossas análises. 

 

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

Estevam... 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Tudo o que a gente quer fazer é 

avaliar que impacto ambiental vai ter o empreendimento que está sendo construído. Com 

base nisso, a gente cobra do empreendedor as medidas adequadas; são medidas 

preventivas e de controle desses potenciais impactos. É essa avaliação que a gente faz lá 

na Cetesb.  

 

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

Estevam, com a palavra, por favor. Item 6. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Dra. Ana Cristina, a Cetesb possuía 

convênio de cooperação com outros órgãos ambientais, por exemplo, fora do Brasil? 

Foram ouvidas as opiniões de técnicos de órgãos estrangeiros sobre essa ação da cava? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Sim, foi ouvido um técnico 

especialista da agência ambiental americana, a EPA. Como eu disse, foi um técnico que 

já havia estado no Brasil. Então, ele conhecia, ele tinha ido visitar essa região da baixada 

e do estuário, que é uma região que sempre foi problemática por conta dessa poluição 
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antiga. Então, ele já conhecia o problema, e ele conhece também as cavas similares a essa 

que tem nos Estados Unidos, são cerca de nove.  

Então, graças ao convênio que a Cetesb tem com a EPA, a gente solicitou desse 

técnico um parecer, enviou para ele todos os prazos que a gente tinha e esse técnico ajudou 

no nosso parecer com base não só na sua competência técnica, mas na sua experiência 

com empreendimentos similares. Esse apoio foi muito importante para a gente.  

 

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

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O canal de Piaçaguera é considerado uma 

dragagem ambiental? Por que razão? Há alguma alteração do projeto da cava com os 

programas ambientais recolhidos pelo Estado de São Paulo? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Com certeza. Na verdade, foi 

um projeto que começou com o objetivo de remover esse assoreamento que ocorreu ao 

longo dos anos para permitir a navegação de navios, porque os navios, ao longo do tempo, 

foram aumentando de porte, portanto, o calado que tinha lá não conseguia mais receber 

esses navios. Então, o objetivo principal do projeto era esse.  

Entretanto, o que aconteceu foi uma dragagem de todo esse material contaminado 

- o material que estava lá assoreando era contaminado. Todo esse material que estava lá 

contaminando a área de algum modo, há anos, foi retirado de lá e colocado num lugar 

seguro, lacrado e fechado. Então, isso foi um ganho ambiental muito grande para a região. 

Então, a gente fez um processo que os americanos chamam, no jargão técnico, de “clean 

up”: foi uma limpeza do material contaminado que a gente fez. Foi decorrente desse 

projeto, a gente tirou todo esse material de lá.  

Então hoje, por exemplo, continua chegando assoreamento, porque, enquanto tem 

ocupação, tem chuva, tem drenagem, tem gente, continua indo sedimento para o rio, mas 

esse sedimento não está mais contaminado. Então, há um assoreamento que vai ter 

dragagem periódica, de manutenção da profundidade, mas agora o material que vai ser 

tirado de lá é um material limpo, é areia, solo. Então, não vão ter mais esses contaminantes 

disponíveis lá para o meio ambiente. Então, foi um projeto ambiental, teve ganho 

ambiental. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Quinta perguntinha. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O local de disposição referente à cava é 

escolhido por liberalidade do empreendedor ou obrigatoriamente tem que atender a 

critérios técnico-ambientais estabelecidos pela Cetesb? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Esse local jamais é escolhido 

por liberalidade de empreendedor, porque, na hora em que ele apresenta os estudos 

ambientais, ele até indica a área que ele quer, mas ele tem que justificar para nós que 

aquela área que ele está indicando é resultado de um estudo de outras áreas.  

Então, tem um item no estudo de impacto ambiental que se chama “Estudo de 

alternativas”. Então, tem alternativas locacionais e tecnológicas. Então, ele é obrigado a 

apresentar para a gente um estudo mostrando todas as alternativas possíveis, ou viáveis, 

na verdade, estudadas, demonstrando para a gente que aquela opção que ele está 

escolhendo é a melhor.  

Isso é avaliado com muito rigor pela Cetesb, porque, na verdade, isso pode gerar 

muito impacto, ou muito pouco impacto. Então, a escolha do local é fundamental. Então, 

o empreendedor propõe, mas ele tem que apresentar para a gente um estudo de que ele 

fez um estudo rigoroso em outras áreas, apresentar os prós e contras de tudo e porque é 

que ele escolheu aquela área. Isso está documentado no capítulo cinco do EI e foi o que 

a gente considerou durante a análise. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Concluindo, 

deputado Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - (Inaudível.), só para concluir, Barros. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu tenho estudado muito esse problema 

da cava, até porque eu fui um dos indicados a participar desta CPI e, com a Presidência 

do Barros, para mim é uma honra. Cristina, me diga uma coisa: após a colocação do 
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resíduo e fechada a cava, após quanto tempo esse material é consolidado e não existe mais 

risco de rompimento, nem nas paredes e de nenhuma forma? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu até ia trazer para vocês aqui 

hoje e achei que não precisava. O Bevilacqua tinha na sala dele uma proveta de 

laboratório, aquele tubo comprido, grande assim, com o sedimento da cava, e durante 

meses a gente ficou observando o que aconteceu. Esse material afundou naquele vidro 

comprido; então, ele afundou e ficou lá. Aqui, ficou uma água meio sujinha, porque tinha 

sedimento. Agora o material grosso, ficou uma lama endurecida no final desse tubo, que 

a gente vira o tubo assim e só cai a água, essa lama não cai.  

Isso não foi nem uma experiência, foi sem querer, quiçá ele ia saber, mas acontece 

o seguinte: nos Estados Unidos, essas cavas são mais antigas e eles conseguiram com que 

esse material ficasse lá bem quietinho e não voltasse para o empreendimento depois de 

uns quatro anos. Hoje, a gente tem seguido com o nosso monitoramento - a gente está 

mensal agora - do que é que está acontecendo na qualidade da água ali do entorno.  

A gente tem que, depois de um ano de fechamento dessa cava, a qualidade da água 

do entorno estar muito boa, estar voltando ao normal. Agora, ela está sendo recoberta por 

sedimentos inertes, entendeu? Então, está tudo muito bom depois de um ano. Isso porque 

a gente está acompanhando de perto e está monitorando a qualidade dessa água de perto 

todo esse tempo. Então, a gente pode dizer que, depois de um ano, a gente tem uma 

condição muito boa, como se já estivesse resolvido.  

Continuaremos acompanhando? Continuaremos, cobrando do empreendedor esse 

monitoramento, e fazendo o nosso também, porque a tem que acompanhar. Essas coisas 

são acompanhadas a vida inteira, e a gente tem a obrigação de fazer isso. Mas a gente já 

tem esse resultado e já sabe que tudo está muito resolvido. Não tem nada com o meio 

ambiente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Concluiu, deputado 

Estevam? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Obrigado, professora Cristina. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Vamos 

passar então agora a palavra ao deputado Ricardo Madalena, que é o próximo inscrito. 

Quantas perguntas o senhor teria, deputado Ricardo, mais ou menos? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - São oito perguntas, mas é rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ótimo, ok. Obrigado, 

deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Quero cumprimentar todos os pares, Sr. 

Presidente Barros Munhoz, a senhora Ana Cristina. Vim fazer a solicitação de algumas 

perguntas para corroborar com os relatores desta CPI. Sra. Ana Cristina, quem contratou 

a EIA/Hima foi a Cetesb ou a interessada? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A EIA/Hima quem contratou 

foi a interessada. É assim que acontece sempre. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Qual é a empresa, o nome da empresa 

que contratou? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Lá atrás, eu não vou te dizer que 

eu sei quem é que fez o EIA de fato, porque faz muito tempo e eu não estava lá. Quando 

eu estava na Cetesb a partir de 2007, quem tinha contato com a gente era a VLI, que foi 

a empresa contratada pela Usiminas para fazer o licenciamento. Então, a empresa que eu 

conheço hoje é a VLI, e a empresa que fez o EIA, na verdade, eu não sei, não lembro, 

porque eu não participei dessa fase. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Eu solicito que a Cetesb, Sr. 

Presidente, envie cópia do EIA/Hima para nós, com o protocolo da entrada do EIA/Hima 

no órgão competente, Cetesb, e qual o tempo foi de avalição por eles para dar a licença 

de instalação. 

Outra... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. A Dra. Ana queria 

falar? Está sem som. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pois não, Dra. Ana. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Caiu o som. Na fase do E, eu 

não estava, mas na fase do VLI, eu já estava, mas eu acho que a gente pode levantar isso 

na Cetesb e enviar para você. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - A senhora tem noção do prazo que foi 

analisado o EIA/Hima e dado à VLI a empresa interessada? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - O EIA/Hima, na verdade, deu 

entrada lá em 80 e alguma coisa e a licença saiu em 1985. O EIA/Hima é aquele 

documento que subsidia a eleição da licença prévia. A licença prévia avalia que o 

empreendimento é ambientalmente viável, e a partir daí o empreendedor vai então se 

sentir mais confortável de fazer todos os levantamentos necessários para fazer o projeto 

executivo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Quantos anos isso tramitou dentro da 

Cetesb para aprovação? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Devo ter essa data, deixa eu ver 

aqui... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mais ou menos, que depois será 

fornecido... 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A gente fornece direitinho. Uns 

três anos, olha só. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Três anos. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A LP é de 85... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. E foram cumpridas todas as 

condicionantes? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - As condicionantes que não são 

cumpridas, a gente não emite a segunda licença. A LP é de 2006, na verdade... A LI é de 

2006. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Eu solicito, Sr. Presidente, de toda a 

anuência da Cetesb para que desse a segunda licença. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - A Cetesb pesquisou outros países da cava 

subaquática? E qual o volume em metro cúbico desses países, aproximadamente, que 

foram obra idêntica aqui à nossa na Baixada Santista? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A gente pesquisou outros países, 

sim. A gente sabe que tem 34 outras cavas aí pelo mundo, em Amsterdã, enfim, outros 

lugares... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - A Cetesb visitou quais? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Lá fora, eu acho esteve lá, 

chegou a ir no porto de Hamburgo, eu visitei o porto de Rotterdam, enfim, acho que foram 

essas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - A senhora visitou o porto, a senhora 

visitou também lá no exterior uma cava, é isso? 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O porto de Rotterdam. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - No porto de Rotterdam. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Qual o volume cúbico dela? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Olha, me desculpe, isso tem na 

apresentação do (Inaudível.), viu? Eu não lembro desse dado... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - É compatível o volume cúbico das cavas 

no exterior para com o nosso aqui em São Paulo? É compatível? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - É, porque o senhor imagina o 

movimento do porto de Rotterdam e o movimento do porto de Houston, em Nova York, 

nos Estados Unidos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tudo bem. Eu gostaria que a senhora fosse 

bem objetiva: é compatível o volume cúbico do exterior, das cavas visitadas pelo 

Bevilacqua e pela senhora com a cava aqui existente? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu não sei confirmar isso para 

o senhor agora. Eu precisaria ver os que eu tenho aqui... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu gostaria que o senhor registrasse, Sr. 

Presidente, que ela não soube responder a esta questão. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Me desculpa, deputado 

Ricardo... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ela não tem a informação 

de momento. Ela, inclusive, está dizendo que vai enviar a informação depois de consultar. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu tenho a informação, mas não 

sei de cabeça, viu? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas a senhora acha que é compatível? O 

volume cúbico lá fora é o mesmo daqui? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Se eu bem me lembro, é 

compatível sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Os técnicos da Cetesb que foram a 

outros países foram custeados pelo governo do estado ou pela interessada? E a senhora 

também, que viajou? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Viajei, e fui financiada pela 

Cetesb. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela Cetesb.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Pela Cetesb. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Como viagem de trabalho. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O Ibama não teria que ter tomado partido 

ou compactuado junto com vocês dessa licença e, por ser uma matéria de interesse federal, 

que as águas oceânicas pertencem ao governo federal, e nós vemos em todo o processo 

somente a licença de um órgão do governo do estado? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - O Ibama foi consultado à época 

e o que eles nos responderam foi o seguinte: que eles consideram que as atividades 
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licenciadas pelo Ibama são atividades na plataforma e aquelas portuárias relativas à área 

do porto organizado, que é definido até em legislação e enfim.  

Essa área não é na plataforma, ela está dentro da área do porto organizado, e delegou 

para a gente licenciar. A gente tem documento disso, podemos mandar isso para a CPI, 

mas a gente tem tudo isso documentado. O Ibama foi ouvido e disse que a nossa licença 

estava boa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, professora. Eu solicito, Sr. Presidente, 

que seja enviada a esta CPI toda a documentação na qual o Ibama se isenta de dar a licença 

e passa essa demanda para que a Cetesb dê anuência à Cetesb. Que a Cetesb nos envie 

esse documento que o Ibama apresentou à Cetesb. 

 

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

Madalena, se não me falhe a memória, essa documentação já até foi enviada para os 

deputados. Foi para todos os membros, não foi isso? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu acho que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi para todos os membros, 

não é isso? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Para a gente ganhar tempo... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Essa documentação, parece 

que já foi enviada. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Para a gente ganhar tempo, caso... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bom, eu vou me certificar...  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A gente vê. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tá bom, se não for enviada, 

eu vou providenciar que seja enviada, pode ficar tranquilo. Eu já tive acesso a essa 

documentação, inclusive. Por isso que estou dizendo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vi que o Ibama fez 

exatamente isso que a Dra. Ana está dizendo. Eu li o parecer do Ibama, mas vou 

providenciar o encaminhamento, se já não foi feito, a todos os membros da CPI. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Os dejetos e detritos localizados na 

cava são tóxicos? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Na verdade, são os detritos, né? 

Não são os dejetos, são coisas diferentes, mas enfim. Eles têm alguns elementos que são 

razoavelmente tóxicos. Não são elementos muito tóxicos, tipo PCB e algumas outras 

coisas, mas são elementos que não são inertes.  

Tanto que eles não puderam ser depositados no quadrilátero que é gerenciado pela 

Codesp, porque nesse quadrilátero só pode colocar determinado tipo de empreendimento. 

Então, só uma parte desse sedimento foi depositada lá, e a outra parte tinha que ter um 

destino mais adequado, que ele ficasse indisponível em lugar seguro, que têm essas 

características de toxicidade. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eles emitem gases? Pode ocorrer um 

acidente ali, como tivemos já em outras barragens? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Não, não. Não são inflamáveis, 

não, não são. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. Eu só queria 

fazer um esclarecimento que é muito importante. Nós não estamos discutindo aqui 

nenhuma barragem. Não tem nenhuma correlação entre barragem alguma do Brasil ou do 

mundo com a cava.  
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Barragem, o próprio nome diz, barra alguma coisa e não deixa chegar. E cava, pelo 

contrário, faz-se um buraco para se colocar alguma coisa lá dentro. Então, a barragem 

retém um movimento e a impulsiona, enquanto a cava, a pressão é feita para baixo.  

Então, quer dizer, não tem nenhuma correlação entre cava e barragem. Uma coisa 

é buraco, e a outra coisa é muro. Só para esclarecer. Tem a palavra o deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Sra. Ana Cristina, a senhora tem 

ciência do EIA/Hima, e no EIA/Hima, que eu não tenho em mãos, não sei, não o conheço, 

há rumores de ter sido a terceira opção a questão da cava. Confere? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Ela foi, ela foi classificada, 

tenho aqui um resumo da classificação... A que teve a maior nota foi a disposição dos 

sedimentos não contaminados de área oceânica, isso foi feita.  

A segunda no dique do canal C, que é uma área mais restrita que foi também 

adotada, e a terceira, que é o dique do Furadinho, está sendo utilizada agora. Ela foi 

utilizada em parte. É um dique de deposição de material desse tipo, que já existia no 

passado e foi totalmente reformado para se adequar às condições necessárias, e parte 

desse material foi depositado lá.  

Mas não cabia todo o material no dique de Furadinho. Por isso que foi a quarta 

opção a escolhida, porque nessa cava iria caber todo esse material de maneira adequada. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E a senhora tem consciência de que o 

Ministério Público estadual e federal tentaram impedir essa cava, que, no meu ver, por 

ser a terceira opção, ia ser dispendioso à interessada fazer a primeira ou segunda opção, 

e aí optaram pela terceira com a anuência da Cetesb? A senhora tem ciência de que o 

Ministério Público Federal foi contra? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Tenho, mas a gente foi muito 

arguido pelo Ministério Público federal e pelo estadual, e a gente respondeu a contento 

todas as questões levantadas. Se o senhor olhar lá no processo, está tudo lá muito bem 

explicado.  

Como eu disse, eu estou aqui com a lista das alternativas, que está no capítulo 5 do 

estudo de impacto ambiental, e assim, a primeira alternativa que é a melhor era colocar o 
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sedimento nessa área oceânica da Codesp, que a gente chama de quadrilátero. É um lugar 

em uma área oceânica, é um dos (Inaudível.) que fica lá sem contenção, ele ficaria 

despejado no fundo do mar, portanto não pode ir para lá qualquer tipo de sedimento, só 

sedimento inerte, que não tenha tóxicos nem nada.  

Então, essa área era a melhor, de fato, só que lá não podia colocar todo o material. 

A segunda opção era o dique do canal C. Também não cabia todo o material, o material 

também ia ficar exposto. O dique do Furadinho é um dique que é um lugar adequado, já 

foi utilizado no passado, ele sofreu uma reforma agora para receber uma parte do material, 

mas lá não caberia o volume que a gente precisava, que eram três milhões de metros 

cúbicos.  

Portanto, a quarta opção foram as primeiras opções viáveis para colocar esse tanto 

de material e esse tipo de material. Então, não foi a quarta, exatamente. Ela foi a primeira 

adequada a colocar essa quantidade e qualidade de material. As demais não atendiam esse 

requisito. Não era nem uma questão de preço. Não é um problema nosso essa questão de 

preço, não é um problema da Cetesb, isso não afeta a nossa análise ambiental. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Existem estudos ou solicitações de 

licenças para novas cavas subaquáticas no litoral de São Paulo? Está sem som, Sr. 

Presidente. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Mas o meu som está ligado. Não 

existe esse pedido de licença para outras cavas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Nós só temos a anuência desta cava que 

está em questão. Outras, não existe procedimento de liberação. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Na costa brasileira, não tem 

outra cava que tenha pedido sua licença ambiental. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. LI, LP, LO, que foi emitida, ela seguiu 

o prazo regimental de outras empresas, outras demandas, outros órgãos que fazem a 

solicitação? 
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A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Seguiu sim. Isso a gente segue 

com rigor.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O dique de Furadinho, poderia 

explicar como que é? É em terra, é subaquático, como que é o Furadinho que a senhora 

acabou de dizer aqui? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu vou explicar aquilo que eu 

entendo tecnicamente. É uma área que já existia há muitos anos e já foi utilizado antes 

pelo próprio Apozipa, e ele, na verdade, é um material que é cercado e coloca-se o 

material lá dentro.  

A água que sai de lá é tratada, porque esse material nem sempre é seco, quando a 

gente traga o material molhado, coloca-se no dique, ele ascende, essa água sobra. Essa 

água tem que ser retirada porque ela vai ocupar um espaço. Para não jorrar para fora, 

transbordar para fora do dique, ela é retirada e tratada antes de voltar para o mar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E há o risco de ela romper? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Perto do mar, mas não é 

subaquático. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E há o risco de ela romper? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Não, não porque ela já foi 

utilizada antes, ela não rompeu e agora ele foi reforçado e reformado. A gente 

acompanhou essa obra e ele só foi... Eu não sei regimentar a licença disso. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ele foi reformado por orientação da 

Cetesb ou porque a empresa achou, após o acidente que nós tivemos em Brumadinho? 

 

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

Madalena, se o senhor me permite eu não vou concordar que se faça comparação entre 

alhos e bugalhos. Não tem absolutamente nada a ver, cava... (Vozes fora do microfone.) 

Brumadinho é barragem, aqui nós estamos tratando de cava. Não é a mesma coisa, é a 
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mesma coisa que falar de trem e ônibus, são totalmente diferentes. Eu peço que se observe 

isso. Nós estamos tratando aqui de uma CPI específica, que fala da licença para a 

construção de uma cava subaquática. Não se fala de barragem, não há barragem, não tem 

nenhum tipo de comparação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, Sr. Presidente. É que eu quero saber, 

entender como funciona Brumadinho. Perdão, Brumadinho não, Furadinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Poderia concluir, Ana Cristina, fazendo 

favor? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Esse dique é interno, então ele 

tem uma parte mais funda e o material é depositado, ao longo do tempo deposita lá dentro 

e o excesso de água é retirado. Esse dique não é alto, ele nunca se rompeu, é uma coisa 

mais baixa e agora ele foi totalmente protegido por (Inaudível.), enfim, é um lugar que é 

seguro.  

O material contaminado de fato está dentro da cava, no dique está outro material, 

que é meio termo, não é nem inerte, mas não está contaminado, é uma classe intermediária 

que fica no dique e ele assenta, essa água é retirada e tratada antes de ser lançada no mar. 

Aí é assim que ele vai funcionar.  

E a gente monitora esse dique. O que aconteceu em Brumadinho eu não ia nem falar 

isso aqui, porque não é problema meu, mas foi um descaso do empreendedor, que nunca 

deu bola para a barragem. Não foi uma questão ambiental, não foi uma questão de 

licenciamento, foi uma questão de desleixo do empreendedor, que não tomou conta da 

barragem. 

Aqui a gente não faz isso, tudo o que a gente licencia a gente monitora depois e 

acompanha depois, exige relatórios dos empreendedores. A gente não tem perna para 

tanto, mas a gente às vezes faz uma auditoria para ver se o que a gente está recebendo, de 

fato, é verdade. Então a gente não deixa a coisa largada, a gente tem muito cuidado com 

aquilo que a gente faz e cobra do empreendedor esse cuidado. A gente não teve esse tipo 

de acidente aqui, nem em barragem, e não terá. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Cezar. Não consigo 

me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, já está inscrito. O 

deputado Cezar já está inscrito, sexto. Já está inscrito, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Ok, obrigado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Agradeço à professora Ana Cristina. Era, 

até o momento, só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, deputado Ricardo. 

Deputado Maurici tem uma questão de ordem? 

 

O SR. MAURICI - PT - Não, deputado Barros, é que eu acho que talvez a gente 

tenha cometido uma indelicadeza com o deputado Ricardo Madalena, porque quando ele 

fez a comparação com a barragem ele estava falando não da cava, e sim do dique. E o 

dique sim guarda relação com a barragem. Era só isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, exatamente o que 

eu quis dizer. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Mas eu esclareci. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E sabe o quê? Eu estou 

achando estranho que o dique tenha semelhança com barragem, com Brumadinho, mas 

nós estamos tratando de cava. Você está entendendo? Será que nós queremos que ao invés 

de cava a gente tivesse feito um dique igual o de Brumadinho? Entendeu a minha 

colocação? Foi feita uma cava, nós estamos defendendo que tivesse sido feito um dique, 

que é igual Brumadinho? É essa a minha pergunta. Pois não, deputado Ricardo. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Na verdade, Sr. Presidente, se a melhor 

forma seria fazer um dique novamente, e não a cava, eu acho que nós temos que apurar 

isso também. Nós estamos aqui para defender a nossa população. Eu fiz essa questão de 

ordem e a interpretação do deputado Maurici vai de encontro com a minha colocação. 

Muito obrigado. 

 

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

Madalena, exatamente por ser V. Exa. o brilhante deputado que é, combativo, lutador, 

informado, esclarecido, preparado, engenheiro, qualificado, é que o escolhi honrosamente 

para ser o vice-presidente desta CPI, com muito orgulho e satisfação, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, presidente, mas acho que o 

senhor está querendo o meu voto também. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Também. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Um grande abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu só queria esclarecer, 

presidente, me desculpe, queria esclarecer o seguinte, que o dique de Furadinho é um 

lugar que tem um tamanho “x”, é uma coisa antiga, que já está lá há muitos anos, então 

ele foi agora reformado e fortalecido para abrigar mais um tanto de sedimentos que eu 

não lembro agora quanto é. 

Agora, de fato, a gente não queria construir nada novo, a gente não tem espaço nem 

condição de pedir que se construa nada novo na Baixada, a gente não tem espaço para 

isso. E nem aqui em cima, no planalto. Então a opção pela cava foi justamente, como eu 

disse aqui, pela falta de opção melhor para abrigar esse tanto de material e com essa 

qualidade. A cava se mostrou um lugar seguro, o material que vai para Furadinho é um 

material intermediário, mas em muito menor volume. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Bem, eu vou 

formular rapidamente um comentário e uma pergunta apenas. 
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O comentário é o seguinte. Nesses meus 45 anos de vida pública eu acompanhei o 

nascimento e o crescimento da Cetesb. Como prefeito municipal da minha cidade por três 

mandatos eu acompanhei dezenas, centenas de procedimentos junto à Cetesb. Como 

deputado estadual no sexto mandato, da mesma forma, acompanhei projetos na 

Assembleia. E como ministro de Estado, do governo Itamar Franco, eu vivi muitos 

problemas ambientais no Brasil e a atuação de órgãos ambientais, Ibama, o órgão 

nacional, e os órgãos estaduais.  

Eu me sinto bem à vontade para falar sobre a Cetesb. A Dra. Ana sabe que talvez 

não tenha alguém mais combativo do que eu em relação à Cetesb ao longo da história da 

Cetesb e da minha história de vida.  

Eu quero dar aqui um depoimento. Se nós temos do que nos orgulhar em São Paulo 

é de um órgão público chamado Cetesb. Nós estamos mais ou menos há uns três mil anos 

na frente do Brasil, nós estamos mais ou menos uns dois mil anos na frente de qualquer 

outro órgão de defesa do Meio Ambiente, de qualquer estado brasileiro. A Cetesb é um 

exemplo de serviço público eficiente.  

Eu digo isso de coração aberto, digo isso como alguém que já teve duelos muito 

duros com a Cetesb. Se há uma fama que a Cetesb tem é de ser rigorosa demais. Eu nunca 

ouvi de alguém que a Cetesb é rigorosa de menos, nunca ouvi alguém denunciar a Cetesb 

por ter feito qualquer tipo de falcatrua. O que eu vejo é o pessoal reclamando da dureza 

da Cetesb. 

Então eu quero fazer esse introito para até, Dra. Ana, dizer, dar o meu depoimento 

a respeito da sua atuação profissional. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua 

atuação em muitos e muitos casos, alguns inclusive contrários ao que eu defendia, Dra. 

Ana, mas eu tenho que ser justo, a senhora é um exemplo de profissional.  

Desculpa eu fazer esse desabafo, não é um pouco de penitência, mas é alguém que 

está, depois de 45 anos, muito decepcionado com tanta coisa de ruim que acontece no 

nosso País e que tem que extravasar as poucas coisas boas das quais a gente pode se 

orgulhar no nosso estado e no nosso Brasil. 

Feito esse comentário, Dra. Ana, eu lhe perguntaria o seguinte, eu vi, eu já tenho 

uma visão bem clara do que delineou toda essa discussão que a gente está enfrentando, e 

sei dos grupos econômicos que são contra esse projeto por diversas razões, mas o que me 

chama atenção é o seguinte, eu conheço bem todos os órgãos do estado e um deles é a 

Investe SP, que eu ajudei a criar.  
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Quando eu era líder do Governo e nós definimos, votamos o projeto de venda da 

Nossa Caixa Nosso Banco para o Banco do Brasil eu me lembro bem, Maurici, o Rui 

Falcão leu durante 17 horas o voto em separado, uma técnica de obstrução que o nosso 

Regimento permite. E ele, inteligentíssimo como é, se utilizou disso.  

E eu quero aqui fazer um ato de justiça a um dos maiores parlamentares com quem 

eu convivi nesta Casa, que foi o Rui Falcão. Ele, como é praxe até do PT, “está bom, nós 

vamos aprovar, vocês vão conseguir votar, mas nós queremos melhorias, nós queremos 

melhorias”.  

E uma das melhorias foi a criação da Investe SP, um banco de desenvolvimento que 

São Paulo já tinha tido no tempo do Badesp e que não tinha mais. Era o Banespa que fazia 

o estudo de investimentos. Então a Investe SP tem a finalidade muito positiva, está sendo 

de grande valia para o nosso estado de São Paulo, atração de empresas e tudo mais. 

Aí eu vejo uma matéria que a Investe SP até compartilhou, mas que não se originou 

na Investe SP, sobre um tal de T-Green, investimento de dois bilhões de dólares, coisa 

fantástica, que é o pessoal da Ilha das Cobras que estava idealizando, montando e tal. Nós 

vamos falar muito nesta CPI ainda dessa Ilha das Cobras, muito. Vai ser falado muito 

dessa Ilha das Cobras nessa CPI, que é muito mais importante falar dela do que falar da 

cava, mas essa é a minha visão. 

E eu queria perguntar à senhora o seguinte, a senhora já falou de milhares e milhares 

e poderia falar de milhares e outros milhares de licenças. A gente que vive na cidade sabe 

disso, tudo tem que ter licença da Cetesb. Para fazer um loteamento tem que ter aprovação 

da Cetesb, para tudo, tudo, tudo tem a Cetesb. Para fazer um desviozinho no Ribeirão da 

Penha, lá em Itapira, tem que ter a Cetesb. A senhora ouviu algum projeto, alguma coisa 

sobre o T-Green, esse empreendimento de dois bilhões de dólares que foi anunciado pela 

Ilha das Cobras, que ia ser feito lá na Baixada? Houve alguma solicitação à Cetesb? 

Nós vamos perguntar à Investe SP também o que houve, porque é importante que 

se esclareça isso, esse é um ponto muito importante. Houve algum pedido, algum estudo 

sobre T-Green, o terminal de dois bilhões de dólares da Ilha das Cobras? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Desconheço, isso nunca teve 

nenhum tipo de consulta na Cetesb, nunca chegou na Cetesb nada sobre esse 

empreendimento.  

Eu acho interessante ouvir a Investe SP. Na minha época tinha uma excelente 

relação com a Investe SP, eu me lembro que quando queria atrair investimento para São 
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Paulo a gente já tinha um combinado, eles já contavam para o empreendedor o que a 

Cetesb exige. “Olha, vocês querem licenciar na Cetesb, vocês têm que licenciar? Vocês 

cuidem disso, disso e disso.” 

Eu lembro que quando a Toyota chegou aqui ele cobrou um estudo de alternativa 

locacional, eles estudaram 50 alternativas locacionais no estado inteiro. Não apresentaram 

para nós, eles levantaram primeiro, selecionaram o que eles achavam que era viável, eles 

consideraram o que era financeiro para a empresa, evidente, mas consideraram também 

as questões ambientais, as restrições que eles iriam enfrentar no licenciamento, isso com 

instrução da Investe SP. Então quando eles chegaram na Cetesb eles já chegaram de uma 

maneira mais adequada. Isso facilita a nossa vida.  

A gente perde muito tempo discutindo com o empreendedor algumas coisas que a 

gente já devia saber, já devia entrar na Cetesb com o pedido de licença de alguma coisa 

já arredondada. E a Toyota fez isso fez isso por instigação da Investe SP. Existe uma 

parceria excelente nesse aspecto.  

Eu, na época em que eu estava lá até agora, que eu sei, não, nunca teve nenhum tipo 

de documento, ofício ou consulta à Cetesb sobre esse empreendimento. Eu desconheço. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Era isso. 

Com a palavra, então, agora o nobre deputado Professor Walter Vicioni. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Professora Ana Cristina, 

prazer conhecê-la, embora à distância. Queria lhe agradecer também por ter aceito o 

convite do nosso presidente da CPI.  

Boa parte das perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, especialmente pelo 

Ricardo Madalena, então eu vou pedir apenas alguns complementos, se for possível, da 

senhora. Um deles é se há alguma limitação quanto à dimensão das cavas subaquáticas 

no mundo e no Brasil. Há alguma recomendação, alguma norma brasileira ou 

internacional que limita, ou não existe nada quanto à questão das dimensões? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Vou dizer para o senhor que eu 

não sei. Na verdade, o que a gente avalia é o projeto. Então, assim, tem que ser um projeto 

que seja em um lugar adequado e que tenha dimensões que permitam controle dessa 

atividade. O nosso critério é esse.  
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Eu não sei dizer se isso tem tamanho de área. Eu vi algumas cavas aqui, nos outros 

lugares, que o Bevilacqua mencionou, umas enormes. Para gente essa cava tinha um 

tamanho adequado, ela nem interferia na maquinação, o mangue está recuperado, bem 

bonitão, olha. Não interferia na flora, na fauna.  

Ela tinha uma atividade restrita, embora tenha três milhões e meio de metros 

cúbicos ela foi de um tamanho adequado, de um local adequado. A gente conseguiu 

controlar essa atividade, não é? Ela foi cercada por uma barreira de silo para evitar que 

os sedimentos saíssem na hora da disposição. Foi tudo muito rigoroso e controlado. Eu 

não sei lhe dizer se tem limite para isso. Se disser isso, ignoro. Talvez o Bevilacqua 

soubesse, eu não sei. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Se existe alguma referência, 

não é? Vou tentar descobrir se existe uma referência a respeito da questão da dimensão.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Vou perguntar para o 

Bevilacqua. Se ele tiver alguma coisa, eu peço para ele mandar. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - É uma informação que eu 

gostaria de ter. 

Uma outra coisa que não ficou clara para mim, mas permeou um pouco as questões 

que foram feitas pelo nobre deputado Madalena, é a questão se se trata de uma cava 

contida, ou confinada. Eu não consegui esclarecer isso. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - É confinada, porque ela... da 

disposição, o material assenta e ela é fechada com material especial, material que na 

verdade lacra esse sedimento, para ele não sair de lá. Ele tem aqui, até vi aqui, no desenho, 

tem um material impermeável e depois tem uma argila que vai por cima 

Agora, na nossa cava já existe sedimento normal em cima dela e, portanto, até havia 

a parte orgânica, daqui a pouco vem. Então, está tudo muito controlado. Ela está 

confinada. Não tem condição de ela trazer coisas, aflorar coisas para o meio ambiente. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Para meu conhecimento, foi 

avaliada a possibilidade de tratamento de posição em aterros confinados em terra? 

(Pausa.)  
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O SR. PRESIDENTE - BARROZ MUNHOZ - PSDB - O som sumiu, doutora. 

Por favor, comece de novo. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Desculpe. Tratar material 

contaminado, para você ter uma ideia, a gente tem, quando a gente fala do rio Pinheiros, 

por exemplo, que agora está fazendo um desassoreamento grande nesse novo projeto, 

tocado pelo governo para revitalizar o rio, está sendo um desassoreamento pelo Emae, e 

como 90% desse material é areia, a gente chegou a pensar no aproveitamento dessa areia. 

Daí, tira do rio, não pode vender essa areia. mas pode disponibilizar para fazer 

alguma coisa. Não pode, porque o pouco que tem, que não é material industrial mais, ele 

é exposto, tudo o mais, não dá para a gente separar a areia, isso porque não é material 

tóxico, esgoto, enfim, o que não é bom para a saúde humana, mas não é exatamente 

tóxico. 

Agora, esse meu da cava, não tem como você separar o material mais fino da areia. 

Então, não tem como lavar esse material. Então, não tem como tratar. Na verdade, é o que 

se faz com áreas contaminadas, muitas vezes, é isso. Em que lugar vou colocar essa 

porcaria, que ela não entre em contato com o meio ambiente, porque não tem muito o que 

fazer. 

Lixo, por exemplo, dá para tratar, uma parte é aterrada, tratada para queimar. Essas 

coisas, não dá. Não pode pôr no forno para queimar esse tanto de areia, a maior parte é 

areia, então, não tem muito cabimento. Não dá para tratar. Não é viável, nem sei se tem 

técnica para isso. Mas isso foi pensado, mas nem foi seriamente cogitado, porque não tem 

como. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Muito obrigado, era o que eu 

tinha.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROZ MUNHOZ - PSDB - Muito bem. Com a 

palavra, o nobre deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, deputado Barros Munhoz, Srs. Deputados, 

e Sras. Deputadas, eu tenho aqui, na verdade, três conjuntos de questões. Mas, antes de 

mais nada, eu queria também, como o presidente fez, destacar o meu respeito à professora 
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Ana Cristina - como vai, professora, tudo bem? -, a todos os técnicos não só da Cetesb, 

mas também da Sabesp. 

Presidente, eu reconheço, de fato, a Cetesb é reconhecida por uma posição muito 

marcada na defesa do meio ambiente. Ela é um leão, quando se trata da defesa do meio 

ambiente. E nós temos vários testemunhos, de muitos empreendedores. 

No entanto, as ponderações do deputado Ricardo Madalena são razoáveis, porque 

mesmo o presidente, que é um homem experimentado, já teve a oportunidade de mostrar 

a sua capacidade e competência nos vários cargos que exerceu, e não foram poucos, sabe 

que em alguns momentos, principalmente quando se depara com oponentes do tamanho  

da Usiminas, do tamanho da Vale do Rio Doce, um tigrão pode, de repente, ser impelido 

a agir como uma tchutchuca.  

Então, todo cuidado é pouco para nós, que estamos aqui nesta comissão. 

Mas, professora, a minha primeira pergunta é a seguinte. O estudo de relatório de 

impacto ambiental, na dragagem do canal da Piaçaguera, ele é datado de junho de 2004, 

e a licença-prêmio foi concedida em 2006. O prazo para o empreendedor solicitar a 

licença de instalação é de cinco anos.  

Agora, eu faço algumas considerações. Primeiro, o EIA/Rima previa a dragagem 

do canal de Piaçaguera para obtenção de uma profundidade de 12 metros. No entanto, a 

operação de dragagem foi executada para atingir 15 metros. 

Considerando que a Cosipa, atual Usiminas, foi gradativamente melhorando o 

tratamento de dejetos lançados no canal, é razoável supor que o material com maior índice 

de contaminação, altamente nocivo e perigoso, possa estar depositado nessa camada, cuja 

retirada não havia sido prevista inicialmente. 

Isso não apontaria para uma necessidade de novos estudos de impacto ambiental, e 

sua análise pela Agência Ambiental? 

A cava que foi implantada no lago do Casqueiro tem 25 metros, apesar da previsão 

de uma cava de 15 metros, no EIA/Rima. Também o volume de material depositado, de 

três milhões de metros cúbicos, é significativamente superior ao licenciado.  

Considerando que a cava está situada nas proximidades de um manguezal, uma 

região de pesca e próxima ao núcleo de pescadores, a ampliação de suas dimensões, 

novamente, não indicaria a conveniência de um novo licenciamento? 

Considerando que o material retirado pela dragagem do leito do canal é altamente 

contaminado, a opção de dispor em cava submersa é, em sua opinião, a melhor solução, 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

sob o ponto de vista estritamente ambiental, não considerando apenas as questões 

econômicas? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROZ MUNHOZ - PSDB - Só pela oportunidade, 

deputado Maurici, a senhora está anotando, doutora? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Se eu esquecer, o senhor me 

lembra. 

 

O SR. MAURCI - PT - A Professora prefere responder? Responder um pouco, 

porque é muita coisa. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Mais fácil para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROZ MUNHOZ - PSDB - Desculpe, deputado 

Maurici, mas acho que fica mais inteligível agora, dessa forma, por etapas. Desculpe. 

Com a palavra, a professora. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A questão da licença prévia, o 

que a gente tem é uma ideia, uma concepção de empreendimento. E a gente tem, todas as 

informações que existem são baseadas nessa concepção, e no exemplo de outras áreas. 

São feitas algumas sondagens nesse caso, é calculado o volume do material que é 

necessário escavar, com certeza, mas não são feitos estudos detalhados.  

Esses estudos são deixados para a hora do projeto executivo, que é na hora da L1. 

Nessa fase de LI, aumentar o número de sondagens, sondando até parar de encontrar 

material contaminado, evidente. 

Em alguns locais, vários locais, essa profundidade não era só 12. Em alguns locais 

essa profundidade era de 14. Então, não havia cabimento a gente licenciar de novo para 

14, porque está no âmbito da licença já emitida.  

A ideia era tirar todo o material de assoreamento, e esse material que estava 

contaminado, abaixo dos 12, também eram retirados do assoreamento. Então, não havia 

muita questão de questionamento envolvido, porque era necessário escavar esse material, 

sim. Até porque se a gente quiser retirar todo o material contaminado de lá, porque 

aproveitar essa ocasião dos assoreamentos, era importante retirar esse material todo. 
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Então, fomos questionados pela empresa, com a argumentação técnica de que as 

sondagens tinham revelado isso. Apresentaram para nós os laudos das sondagens, tudo o 

mais, e a gente concordou que era isso, que não tinha problema.  

A gente não carece de um outro licenciamento. Na verdade, é um detalhamento 

dentro do projeto já previsto; 

A outra coisa, a profundidade da cava se deu por isso. A quantidade que eles tinham 

avaliado que seria suficiente era de 15 metros. Como teve um aumento grande do material 

a ser escavado, teve-se que aumentar a profundidade da cava. Isso é decorrente dos 

estudos detalhados. 

Então, não é que tem que ter um outro licenciamento. Isso foi devidamente 

justificado como resultado, consequência dos estudos mais detalhados porque, é assim 

que acontece ao longo do licenciamento. As coisas vão evoluindo.   

Da LP para a LI existe... A dinâmica pode mudar. Não mudar a essência do projeto, 

jamais. Mas alterações como essas são cabíveis, desde que demonstrada a sua necessidade 

e a sua viabilidade. Isso não ia mudar o caráter do projeto, nem o objetivo e nem em 

relação aos impactos gerados, e nisso a gente concordou. 

Na questão da pesca e do mangue, com esse monitoramento que a gente, que o .. 

fez a nosso pedido, e com o nosso monitoramento, a gente conseguiu acompanhar, 

durante a execução desse projeto, que não houve impacto, não teve mortandade de peixe, 

não teve problema com a pesca, não teve nenhum tipo de problema.  

O mangue, se vocês forem olhar agora, eu peguei as fotos que o Bevilacqua 

apresentou, eu tenho aqui uma foto colorida da apresentação. Veja se você consegue ver 

que a área do entorno está tendo até uma recuperação do mangue. 

Então, a gente foi deixando quieto, ninguém mexeu com ele. Então, está tudo 

voltando ao normal. Então, a gente entende que não houve, viu?  

Os pescadores foram envolvidos nesse licenciamento. Eles foram ouvidos durante 

algum tempo, teve aquela atividade, acho que isso acaba espantando os peixes mesmo. 

Eles foram ..., teve um auxílio para eles durante essa fase, que agora já está terminando, 

não sei se terminou, para eles poderem suportar essa fase, que talvez tenha tido redução 

da pesca, dinheiro. Teve outros tipos de auxílio para esses pescadores, negociado com 

eles. A gente acompanhou essas tratativas, e foi feito muito direitinho. 

Então, eu não posso dizer que precisaria de um novo licenciamento. São pessoas 

que foram previstas no EIA, foram detalhadas, inclusive a mitigação e (Inaudível.) 

também foi detalhada e foi executada a contento. 
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Então, com isso a gente não faz outro licenciamento. A gente só faz se tem alguma 

mudança muito drástica, por exemplo, no tamanho do projeto, enfim, os impactos que 

vão ser adicionados a esse projeto. Do contrário, são considerados de pequena 

consequência, dos estudos mais aprofundados. 

Então, isso é coerente, o EIA/Rima aprovado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Professora, ... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROZ MUNHOZ - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Eu queria insistir em dois pontos. Primeiro ponto, não sei 

se eu me fiz entender, ou se eu não entendi. A licença de instalação foi concedida em 

2006, com validade de cinco anos, a licença-prêmio.  

A dragagem se iniciou em 2014, e a cava em 2016, ou seja, quase 10 anos depois 

do pedido inicial, para uma licença que tinha validade de cinco anos. Então, eu quero 

insistir nessa pergunta. Não seria necessário, de novo, um novo EIA/Rima e uma nova 

análise para se emitir essa licença? 

Segundo ponto, em que eu quero insistir, é o seguinte. A senhora já respondeu que 

há registro, sim, da utilização de cavas subaquáticas com essa característica e porte, no 

mundo. Citou, como exemplo, o porto de Rotterdan. 

Com relação ao volume, a senhora talvez tenha razão. Acredito que sim, porque a 

senhora afirmou isso. Mas eu pergunto: eu não conheço no detalhe o porto de Rotterdan, 

mas conheço a região, e tive a oportunidade, a curiosidade de ver fotografias e imagens 

do porto. 

Aquela região me parece muito diferente daquela região que nós vimos, eu e os 

demais deputados, lá no canal de Piaçaguera. Eu não tenho registro de que haja empresas 

do porte da Usiminas, por exemplo, lá nas imediações do porto de Rotterdan. 

Então, talvez o volume seja compatível, já que a senhora mesma mencionou que o 

movimento no porto de Rotterdan é muito maior que no porto de Santos. mas a qualidade 

do material dragado guarda semelhança, do ponto de vista da sua toxicidade, com aquele 

material que é dragado no porto de Santos? 

E, por fim, a pergunta que dialoga com o que nós vamos ouvir da próxima 

convidada. Previamente, na operação de dragagem do canal, da implantação da cava e do 
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seu preenchimento, foram realizadas consultas e audiências públicas, voltadas aos 

moradores da vila dos pescadores, que é o núcleo de pesca mais próximo da cava? Quais 

os contatos e atividades que foram realizadas junto a essa comunidade, previamente? 

São essas as minhas questões, e eu volto a agradecer, professora. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu estava verificando, de fato o 

material do porto de Rotterdan não é o mesmo, material não contaminado e, portanto, lá 

a cava é muito maior, porque o porto é imenso. A área lá é muito maior, mas não é um 

material contaminado, também está na cava. Custa bastante para o porto lá. 

E tem a outra cava, que é o da Holanda, uns 25 hectares, uns 150 milhões de metros 

cúbicos eles têm lá. De fato, eles recebem 2,5 milhões por ano. Mas é material não 

contaminado. 

O que mais eu tenho aqui? Antuérpia, deixe-me ver aqui, Antuérpia como é que 

está. (Inaudível.) em condições controladas também. Lá é menor. Mas é material 

contaminado, podre, enfim. Mas a cava é menor, 600 mil metros cúbicos. Mas está em 

operação ainda. 

A nossa cava é fechada, marcada, bonitinha, acabou, não vai mais ter material 

tóxico, disponível no canal, quando for dragado para manutenção. 

A questão dos pescadores. Isso foi previsto. Eu não sei, eu não lembro, porque eu 

não participei da LP exatamente. Então, eu cheguei depois. Se teve audiência pública com 

os pescadores, certamente teve audiência pública, que todo empreendimento deste porte 

é submetido a audiências públicas, enfim. 

Não sei dizer, que não participei dessa análise. O que eu sei é que depois foi exigido, 

sim, que tivesse toda uma conversa com os pescadores e isso foi acompanhado de perto. 

Houve várias conversas com esses pescadores, a gente acompanhou esse tratamento que 

o empreendedor deu para os pescadores e tudo a partir daí, a partir da LI, se eu bem sei, 

foi negociado com os pescadores. Eles tomaram parte desse processo. Não sei dizer se 

foram ouvidos especificamente antes disso, antes da LP. Como eu disse, eu não tomei 

parte, eu não me lembro, mas sei que, a partir da LI, eles foram ouvidos, sim. Eles têm 

contato até hoje com o pessoal.  

Sobre a validade da licença, a licença ainda vale cinco anos. Não sei se o senhor viu 

no histórico, a gente deu várias LIs, a gente deu LI para pedaços e para coisas separadas 

ao longo do processo de licenciamento. Aí acontece o seguinte: a Cetesb tem uma política 

que sempre teve, desde sempre: se o empreendedor tomou alguma atitude em prol da 
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implantação do empreendimento, ele começou a fazer... A LP está valendo e a LI tem 

validade e não termina até ele acabar de implantar. Então, a LI não tem uma validade 

exatamente, porque ela pode ser renovada e tudo mais. A LP, a gente cobrou, na verdade, 

uma atualização das informações, é evidente, depois de tanto tempo, mas a LP foi 

mantida.  

Eu não lembro, na época, eu não estava aqui na LP, é muito complicado isso para 

mim, mas, enfim... O que eu sei é que a gente retomou esse processo, a gente consultou 

o jurídico, a gente fez algumas consultas e a gente estava dentro da legalidade. Eu nem 

lembro qual foi o prazo. Na época que essa licença saiu, eu nem sei se tinha... Não, em 

2006 tinha prazo, sim. Mas, enfim, eu não sei dizer por que essa LP estava válida ainda.  

A gente consultou, a gente jamais daria uma LI se a LP não estivesse válida. Isso 

eu posso afirmar. Eu só não lembro se a gente chegou a perguntar para o Jurídico ou se 

teve algum tipo de justificativa. Neste momento, agora, eu não lembro, mas posso buscar 

esse esclarecimento e enviar para vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, era isso que eu ia 

solicitar. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu peço para o pessoal. Isso 

deve estar no processo, tudo está no processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Nós vamos 

solicitar, deputado Maurici. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A gente só aceitaria o pedido de 

LI se a LP estivesse válida. De alguma forma, eles conseguiram demonstrar que a LP 

estava válida. Então, vou perguntar isso ao pessoal, ou vocês podem perguntar, e eles 

mandam esses documentos para vocês. Eu acho melhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nós vamos solicitar, 

deputado Maurici, à direção da Cetesb para que nos encaminhe. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - É, eu acho melhor. Aí a Cetesb 

manda o documento que tem lá, com certeza. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Vamos passar a 

palavra então ao último inscrito. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Ele não tem mais perguntas? 

Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Deputado Cezar. Com 

a palavra, deputado Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Ana, boa tarde aos 

deputados estaduais que fizeram suas perguntas. Eu iria iniciar a minha fala até elogiando 

o presidente pela intervenção que ele fez com o meu companheiro Madalena, mas depois 

ele ficou vinte minutos elogiando a Cetesb, aí ele saiu do tema e perdeu o ponto que eu 

iria dar, o nosso decano. 

Mas a pergunta é simples, Dra. Ana. A senhora está na Cetesb. A Cetesb foi fundada 

em 68, não foi? Eu vou voltar aos pescadores. Aquelas águas são contaminadas, como a 

senhora disse. Só vai anotando. Como os pescadores estavam em água contaminada e 

depois teve que fazer um acordo para eles se retirarem de lá? Esses peixes que eram 

comercializados na época eram contaminados? Por que a Cetesb não interveio aí, com os 

pescadores, antes de a cava chegar? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A Cetesb tem um trabalho muito 

coerente, muito consistente no litoral, de monitoramento da qualidade da água. Eu não 

tenho como dizer que esse peixe era contaminado e não sei por que a Cetesb não interferiu 

nesse assunto de qualidade dos peixes antes da cava. Eu acho que... Eu não sei dizer se 

esses peixes... Se isso de fato é verdade. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A senhora não entendeu a minha pergunta. Dra. Ana, a 

senhora estava na Cetesb. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Estava na Cetesb. 
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O SR. CEZAR - PSDB - A Cetesb é um órgão fiscalizador. A água era 

contaminada. Os pescadores existiam e os peixes também. Em todos esses anos, até 2014, 

foram comercializados peixes daquelas águas contaminadas. Hoje se fala que é 

cancerígeno o material que estava no subsolo aquático. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - (Inaudível.) 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Isso teria que estar nos peixes. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Não necessariamente. Na 

verdade, esse material foi coberto por material sedimentar não contaminado ao longo 

desses anos. Quando a Cetesb atuou lá embaixo para conter a poluição causada pelas 

indústrias, tudo isso foi contido. Então, esse sedimento parou de ir para os canais. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então explique por que o mangue estava desaparecendo 

e agora existe o mangue lá, que eu vi com meus próprios olhos? Por que aquele morro da 

Serra do Mar estava pelado e agora existe flora, fauna e mata? Se naquela época estava 

morrendo tudo, o peixe não era atingido? É estranho isso. A Cetesb deveria intervir lá 

exatamente com os pescadores. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - A Cetesb interveio. A Cetesb 

interveio, teve um enorme trabalho de intervenção em todas aquelas indústrias. Eu estive 

na Cosipa, na antiga Cosipa, há muitos anos, eu nem estava na Cetesb ainda, e era uma 

coisa assombrosa. A Cetesb atuou, sim, na Baixada e conseguiu conter essa 

contaminação. Isso foi na década de 80, foi muito antes da história da cava.  

Desde então, o sedimento que está fluindo para esse canal, ele não é mais 

contaminado. Contaminado é o que está embaixo. Então, esse sedimento contaminado já 

não está disponível para a água há muitos anos, graças ao trabalho da Cetesb. Esse 

sedimento, então, estava por baixo de um sedimento inerte que chegou depois, porque o 

sedimento contaminado era mais antigo. Ele estava no canal.  

Foi o que eu falei: fizeram sondagem e acharam material contaminado a 14 metros, 

não só a 12, onde eles queriam chegar. Por quê? Porque o material que capeava essa 

contaminação, o material contaminado, parou de chegar ao canal antes, muito antes de 

qualquer assunto de cava, porque teve controle da Cetesb da poluição industrial da 
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Baixada, tanto poluição atmosférica, quanto de tratamento de resíduos, coleta de materiais 

perigosos e armazenamento adequado. Isso tudo foi feito pela Cetesb, sim. Foi controlado 

e é fiscalizado hoje. O material que existia lá agora era um material inerte, ficava cobrindo 

esse material. Já não estava disponível para os peixes há muito tempo. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Dra. Ana Cristina, deixa eu voltar à pergunta com a 

senhora. Olha bem. Tem 2 milhões e 400 mil materiais tóxicos lá. Está escrito aí. Cavas. 

Dois milhões é material para contaminar aquela bacia inteira e a senhora diz que não 

atingiu os peixes de forma nenhuma. Aí eu falo para a senhora assim: quem jogou aqueles 

dois milhões lá foi - a senhora acabou de falar o nome - a Cosipa, não é? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - (Inaudível.) só a Cosipa. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A Cesteb, nesse tempo todo, existiu. Por que não brecou 

isso, não colocou os filtros? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu estou explicando ao senhor: 

a Cetesb existia e a Cetesb atuou nisso, sim. Senão, até hoje estaria lá essa porcaria, a 

poluição do ar estava do mesmo jeito, e não está mais. E a poluição das indústrias, da 

Cosipa, que nem existe mais, porque, de fato...  

Na época, a secretária era a Dra. Stella. A Cosipa empregava 20 mil funcionários. 

O desejo dos ambientalistas era de que a secretária do Meio Ambiente fosse lá e fechasse 

a Cosipa. Isso há muitos anos atrás, na década de 80. Como é que a Cetesb iria fechar a 

Cosipa e mandar para a rua 20 mil funcionários?  

Então, o que a gente foi fazendo foi cobrar ações de controle, cobrar ações para 

parar de jogar porcaria no canal e foi isso que a Cesteb fez, sim, não só com a Cosipa, 

mas com as outras indústrias que também estavam cometendo esse tipo de crime 

ambiental. A Cetesb fez, sim, tanto que a Cosipa praticamente parou, porque era uma 

coisa medonha. Na época, não conseguiu fazer isso, mas chegou perto, porque não daria, 

iria ser uma crise política e social imensa.  

Agora, a gente não deixou poluir. O que aconteceu foi que a gente conseguiu 

controlar, ao longo do tempo, essa questão. E eu digo assim: a maior parte do material 

era contaminado? Era, mas, por cima de todo esse material tinha um tanto de material que 

foi chegando e ainda hoje chega no canal que vem da rua, é sedimento que chega lá. Onde 
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tem ocupação, tem material que chega no rio, que chega na água. Agora, não é aquele 

mesmo material contaminado que estava na subsuperfície. É evidente que o que estava 

na subsuperfície era muito maior.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Deixa eu explicar para a senhora de novo: o calado, que 

a senhora diz, era de 14 metros. Um calado de 14 metros, um navio é trafegável. Aí foram 

removendo do fundo do mar material tóxico de novo. Eu digo: a Sabesp, sabedora de que 

a Cosipa fazia aquilo naquele local, um crime ambiental, e, por conta de 20 mil 

funcionários, a Cetesb calou... Isso nós estamos pagando com o Rio Tietê, que as 

indústrias jogaram... Agora, o mar foi contaminado e a Sabesp sabia disso e dava licença. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Cetesb. A Cetesb.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - A Cetesb, me perdoa, sabia disso e dava essa licença. 

Então quero saber se o órgão Sabesp, que tanto o meu presidente elogiou, o que fez esses 

anos todos. Eu ainda não cheguei em cavas. Cavas foram uma solução viável. Até o 

elogio, porque não tem nada a ver com Brumadinho. Cavas é uma coisa e Brumadinho é 

outra, mas a Sabesp não agiu corretamente com a população de Cubatão. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - O que eu acho é o seguinte... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A senhora sabe que nasceu criança sem cérebro lá na Vila 

Socó? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - É claro que eu sei, não sou uma 

pessoa ignorante. Sou uma perfeitamente conectada. Nessa época eu não estava na 

Cetesb. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Não falei que a senhora é ignorante, falei que a senhora 

foi omissa. Omissa.  

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Eu não fui omissa, quero 

esclarecer.  
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O SR. CEZAR - PSDB - A Cetesb foi omissa. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Não foi. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Deixou jogar material tóxico no mar e não é omissa? 

Sabendo que jogava, a senhora sabia que jogava, a Cetesb sabia e consentiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Cezar? Deputado 

Cezar? 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Esse seu discurso é fora de... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dra. Ana, por favor. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Desculpe, Sr. Presidente, esse 

discurso é fora de hora.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, nós estamos em uma CPI. Ela tem que 

responder. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Esse seu discurso é 

extemporâneo e não é dirigido a minha pessoa. Eu não estou aqui para defender a atuação 

da Cetesb. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Nós estamos em uma CPI. Eu queria chegar em casa 

entendendo que a Sabesp era o órgão fiscalizador, mas não é. Então por que estou 

perguntando? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Cezar, o senhor 

me permite? É até desagradável fazer o que vou fazer, mas vou tomar a liberdade de fazer. 

Eu acompanhei bem todo esse processo de despoluição da área de Cubatão, porque fui 

designado, pelo presidente da Petrobras da época, Hélio Beltrão, chefe do escritório da 

Petrobras em São Paulo.  
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Era uma guerra que a Cetesb travava. E não só a Cetesb. Justiça se faça: o Ministério 

Público que passou a cuidar de Meio Ambiente. Nada disso existia, deputado Cezar. Não 

tinha setor de Meio Ambiente no Ministério Público. Não tinha uma Cetesb, que foi 

criada, como V. Exa. bem disse, em 1968. E essas coisas foram feitas no mundo todo de 

forma gradativa. Acabou de haver agora uma convenção mundial do Meio Ambiente. 

Programam-se coisas para daqui a 50 anos. O carbono está aí asfixiando, matando 

pessoas, e só daqui a 50 anos vai ser corrigido.  

Então, a Cetesb fez esse papel. Eu queria colocar até a minha posição. Vossa 

Excelência tem toda a razão ao dizer que o ideal seria que isso fosse feito antes, mas eu 

só faço essa ressalva, porque quando falo em Cetesb estou falando fundamentalmente dos 

funcionários da Cetesb, porque a direção da Cetesb muda, mas ela tem um quadro de 

colaboradores realmente fantástico.  

Então, é essa a colocação que eu faço. Entendo a sua preocupação. Seria ótimo, 

seria ideal que isso tudo não tivesse existido, mas a verdade é que não podemos ignorar: 

se a gente pegar os índices de poluição... Eu conhecia bem esse assunto. Bem! Grande 

parte do meu tempo era tomado para tratar dos assuntos da Baixada.  

Então, deputado Cezar, eu queria dizer o seguinte: são hoje, esses índices, 

infinitamente melhores do que eram em 1980. Fui chefe do escritório da Petrobras 

exatamente em 1985 e 1986. Então, faço essa colocação para a gente inclusive entender... 

A sua colocação, não estou a minimizando, a sua angústia, inclusive, é válida. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, o senhor está correto, mas deixe-me 

terminar o meu pensamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Termine, por favor, 

deputado. É isso que eu ia lhe pedir. Termine. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O que eu queria dizer é que nesses anos todos, com dois 

milhões de tóxicos no mar, os peixes foram contaminados. Não há dúvida nenhuma disso. 

Eles se alimentavam ali. Aí, esse peixe foi comercializado.  

O que eu queria era que a Cetesb interviesse nessa época, com os pescadores, com 

a Cosipa, até nós chegarmos a essas cavas, porque o que eu vi hoje lá, o que vimos lá - 

nós, deputados -  foi um mangue recuperado, uma Serra do Mar cheia de árvores e de 

mato, eu vi a flora e a fauna. Eu vi uma diferença grande.  
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A minha pergunta era: antes disso, como é que deixaram os pescadores pescarem 

em uma água com tanto tóxico dentro. Só isso, Sr. Presidente. Era a minha colocação. 

Muito obrigado. Eu me retiro e fiquem com Deus. Um abraço. 

 

A SRA. ANA CRISTINA PASINI DA COSTA - Só para esclarecer uma coisa: 

eu não estava na Cetesb nessa época, eu não participava de nenhum tipo de fiscalização 

do que a Cetesb fazia e nem posso responder por isso hoje. Só estou aqui para responder 

sobre a minha responsabilidade, sobre aquilo que ocorreu sob a minha responsabilidade 

no período que estive lá. Então, qualquer outra crítica que o senhor tenha, o senhor pode 

encaminhar à Cetesb, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Cezar, eu pediria 

a V. Exa. que continuasse na nossa reunião e prosseguisse nas suas indagações, deputado 

Cezar. (Pausa.) Estamos sem som, está sem som. Deputado, por favor. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, muito obrigado, o senhor é um exemplo 

para nós seguirmos. A gente está iniciando esta CPI hoje, talvez tenhamos presencial. 

Quanto mais informações nós tivermos, melhor é, entendeu? A gente vai estar sempre 

mexendo na ferida lá atrás de quem foi e de quem não foi na Cetesb. Mas muito obrigado 

pela oportunidade. Um abraço. Fique com Deus aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, deputado. 

Vamos ouvir então agora... Há quórum? O Delegado Olim está presente. Então havendo 

quórum vamos passar ao Item 2, ouvir a Sra. Marly Vicente, convocada para prestar 

esclarecimentos a esta comissão, na qualidade de testemunha, representando o Instituto 

Sócio Ambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, em Cubatão, localizada nas 

proximidades da cava.  

Eu faço advertência de que a testemunha se compromete a falar a verdade e está 

sob juramento. Fica dispensada a testemunha Ana Cristina Pasini da Costa também, que 

foi aqui nossa convidada e muito obrigado pelos esclarecimentos da senhora, doutora. 

Então a Sra. Marly Vicente tem a palavra. Qual é o prazo que a senhora acha, Dra. Marly, 

para fazer as suas primeiras explanações antes de responder as perguntas? Marly, por 

favor. Eu vou qualificá-la então.  
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Com fundamento no Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinado com 

o § 2º do Art. 13 da Constituição do Estado e Art. 3º da Lei estadual nº 11.124, de abril 

de 2002, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis a 

espécie, cumpre-nos adverti-la que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações 

falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer no 

crime previsto no Art. 4º, inciso II, da Lei federal nº 1.579, de 18 de março de 1952. Então 

o nome completo de Vossa Senhoria. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Marly Vicente da Silva. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. A idade? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Sessenta e seis anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estado civil? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Divorciada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Endereço da residência. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Rua Amaral Neto, 241. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe por essa 

formalidade, mas é o Regimento que me impõe. Profissão? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Local de trabalho. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Mesmo endereço: Rua Amaral Neto, 241. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O endereço do trabalho é 

o mesmo? 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

A SRA. MARLY VICENTE - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cargo? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - No meu trabalho eu sou costureira. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Tem grau de 

parentesco com alguma das partes? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quais as suas relações com 

quaisquer das partes? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Eu sou presidente de uma entidade. Então conheço 

muita gente e me relaciono também com muita gente, mas não tenho parentesco com 

ninguém. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Então eu solicito 

a V. Sa. a gentileza de relatar o que souber, explicando também a sua ciência das 

circunstâncias pelas quais possa avaliar... Enfim, o depoimento é da senhora. Desculpe, é 

uma formalidade que eu não estou familiarizado com ela, mas a senhora precisa fazer o 

seguinte termo de compromisso.  

Eu vou falando e a senhora vai repetindo por favor comigo. “Sob minha palavra de 

honra prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 

investigação a cargo desta comissão parlamentar de inquérito”. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Então tem V. Sa. 

a palavra pelo tempo que a senhora julgar conveniente entre dez e 20 minutos. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Primeiro, eu quero dar o meu bom dia e o meu 

agradecimento pela oportunidade. Eu quero dizer para todos os deputados que estão 
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presentes da minha alegria em poder exercitar a democracia, de poder ter essa 

oportunidade da gente realmente falar, dizer o que é que a gente realmente sente em 

relação a determinadas situações que a gente imagina os deputados muito distantes de nós 

e a gente fica assim se sentindo meio órfão nesse aspecto.  

E ter essa oportunidade é realmente é muito bom, deixa a gente com muita 

tranquilidade. Então, nos meus 66 anos eu fico muito feliz de ter esta oportunidade de ver 

os deputados com essa lisura, independente de partidos, que a gente vê que são vários 

partidos diferentes, mas há a preocupação com o bem-estar da comunidade e isso é muito 

bom para a gente que está nesse trabalho social dentro de uma comunidade como a nossa.  

E em relação ao que a gente está discutindo, que é a cava subaquática, eu confesso 

que em alguns momentos eu fico indignada, porque a gente está aqui dentro da 

comunidade bem próximo, a dois quilômetros mais ou menos dessa cava subaquática e a 

gente observa em todas as falas, mesmo agora nas falas dos senhores, como na fala da 

Dra. Ana Cristina, que mostra um empreendimento como se fosse uma maravilha, uma 

coisa que limpou o estuário, fez uma faxina nele, deixou tudo lindo maravilhoso e, na 

prática, senhores, não é nada disso.  

O que a gente sente na prática é que a teoria é linda, muito boa, muito bonitinha, 

muito certinha, mas na prática não é nada disso. Eu amo o pescado, eu amo o peixe e 

todos os frutos que vêm do mar, mas eu não deixo os meus netos comerem. Como esse 

último deputado que falou dessas contaminações, ele tem mais ou menos a idade do meu 

filho mais velho, que é de 43 anos.  

Eu não sei, mas pela aparência dele ele lembrou muito a idade do meu filho. Há 43 

anos atrás o meu filho nasceu na Vila Parisi, onde era chamada de “Vale da Morte”. Então, 

esse problema da poluição, esse problema ambiental, me persegue.  

A partir do nascimento do meu filho foi que eu tive o conhecimento da necessidade 

de defender o Meio Ambiente por conta do meu bebê, que quando eu saía com ele muita 

gente dizia: “Ele tem cérebro? Ele tem algum problema neurológico?”, porque todas as 

crianças que nasciam naquela região tinham problema, a maioria das crianças tinham 

problema de saúde e o meu filho não tinha, não aparentava problema neurológico, mas 

ele tinha um problema pulmonar muito sério.  

Foram anos de tratamento de problemas respiratórios por conta da poluição. Então 

por conta disso tudo eu vim para a Vila dos Pescadores. Foi quando eu conheci a Vila dos 

Pescadores, porque meu filho não passava mal. Ele passava muito mal na Vila Parisi e eu 

cheguei a procurar ter mais conhecimento dos órgãos, de quem era que permitia aquele 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

pó preto que caía das indústrias, que sujava todas as minhas fraldas quando eu colocava 

no varal. Então eu fui atrás por conta de tudo isso. Por conta da saúde do meu bebê e do 

bem-estar eu fui procurar entender um pouco mais dessa questão ambiental.  

Então tudo isso, gente, trazendo para os dias de hoje, trazendo para o momento 

atual. Então, foram anos - eu tenho 66 - foram mais de 40 anos acompanhando o 

desenvolvimento. Me tornei uma agente ambiental e sempre... Não sou formada, não sou 

técnica, não entendo. Não posso falar tecnicamente da questão ambiental, mas posso falar 

na prática, porque eu sempre fui muito curiosa e sempre fui pesquisar os assuntos, 

procurar saber.  

E nesta cava a tabela periódica toda está contida dentro dela. Então, o mangue - 

diante do que eu estudei, do que eu tive conhecimento - por natureza ele é um filtro 

natural. O manguezal filtrou todas aquelas impurezas de anos, de mais de 30 anos, de 

décadas de poluição. E o que foi feito? Foi cavado e colocado no lugar onde os pescadores 

pescavam, porque ali era uma coroa onde os pescadores pescavam vários organismos, 

várias espécies de crustáceos que tinha ali.  

Na atualidade, aquele buraco não impactou não. Ele criou foi uma verdadeira 

agressão ao meio ambiente. Vocês veem hoje o mangue lindo, maravilhoso, mas ele era 

muito mais maravilhoso alguns anos atrás. Esse mesmo filho de 43 anos eu o levava na 

Vila da Maré e os peixinhos, os organismos, dava para a gente ver. A pesca era muito 

mais abundante e hoje não se pesca mais.  

Se tudo é tão lindo, eu gostaria muito que todos os deputados se quiserem aceitar - 

eu modéstia à parte sou uma boa cozinheira, farei o almoço com o maior prazer -, se vocês 

topariam comer um caranguejo que tem ali naquela região, naquelas imediações. Porque 

a contaminação a gente não sabe porque a gente não é técnico, a gente não tem estudo.  

Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo que diga o grau de contaminação, 

mas eu tenho a prática aqui e a gente vê todos os dias. Todos os momentos a gente fica 

sabendo de alguém que está com câncer. Agora mesmo o nosso diretor do nosso instituto 

está com câncer e está com um câncer agressivo, com metástase e com uma série de 

situações complicadas de saúde. E dentro da comunidade a gente vê quando procura 

saber: “Morreu de quê?”. “De câncer”.  

Então, o índice de mortalidade aqui por câncer é um índice alto. Agora, se tem 

relação eu não sei. Não sei afirmar isso, mas gostaria muito de saber, porque eu gosto 

muito de produtos do fundo do mar e como eu sei que eu posso também estar contaminada 

e me contaminar, porque eu como caranguejo que é pescado por ali.  
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E eu vejo hoje a luta do pescador artesanal, que ele além de vítima também é vilão, 

porque ele fica muitas vezes: “Será que a gente está entregando um produto para a 

população contaminado?”. Eles também têm essa angústia e querem saber, só que hoje 

nem dá. A produção é bem menor e cada vez para ficar eles têm que ir bem mais longe. 

Em resumo, senhores, a nossa luta não é contra o desenvolvimento não.  

A gente quer o progresso. A gente também concorda que tem que ter o progresso, 

mas a gente entende que o progresso tem que ser sustentável, tem que ter equilíbrio e os 

órgãos públicos, os órgãos ambientais como a Cetesb teriam que ser para nós como o 

senhor falou, motivo de muito orgulho.  

Eu senti orgulho da Cetesb quando eu fiquei sabendo que não caía mais aquele pó 

preto que não ia sujar mais as fraldas de ninguém, porque eu tinha muita raiva daquela 

poluição que deixava meu filho morrendo sem respirar. E eu dizia: “Mas alguém tem que 

parar isso, tem que fazer alguma coisa”. E hoje a gente vê a natureza pedindo socorro 

ainda, porque essa cava subaquática é silenciosa.  

Os produtos químicos que tem lá não fazem barulho, mas a gente percebe. Então a 

reação, como a doutora explicou, que foi vistoriado, que não teve problema; eu não sei. 

Se teve negociação com pescador eu desconheço. Eu desconheço como é que foi esse 

trâmite, essa negociação, porque o que eu sei é que o pescador aqui na Vila dos Pescadores 

- não só aqui na Vila dos Pescadores como ao longo do estuário - estão sofrendo e muito 

para pescar.  

Agora recente o pescador está pescando só lama e peixe de profundidade, que é o 

bagre. Porque quando eles jogam a rede... A gente tem vários vídeos, posso mandar para 

vocês, para quem quiser ver que o pescador só traz lama na rede. E a cava quando estava 

sendo feita também o impacto dela não foi essa sétima maravilha não. Foi um impacto 

bem grande.  

Não foi assim uma coisa muito simples, tudo muito bonitinho como mostra na 

teoria. Na prática a gente aqui sente muito isso. Teve muita reclamação, muita queixa dos 

pescadores. Então o nosso instituto é um instituto, uma ONG sem fins lucrativos. É 

filantrópico, a gente vive de doação e o nosso trabalho é um trabalho muito árduo.  

Não é tão simples, porque a gente não tem recursos como qualquer outro órgão do 

governo. Então a gente vai aos trancos e barrancos mesmo e a única arma que a gente tem 

é a voz. Então essa voz a gente procura usar e utilizar da melhor forma possível. Eu 

costumo falar que a gente aqui enfrenta um Golias, porque nós somos um Davi, mas a 

nossa voz funciona como uma (Inaudível.) e eu fico muito feliz.  
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Mais uma vez tenho que agradecer a iniciativa da Assembleia de abrir esse espaço 

e ouvir que a gente possa realmente expor o que a gente sente. E convido os senhores, 

qualquer um dos senhores que quiserem caminhar aqui na Vila dos Pescadores ou 

conversarem com os pescadores artesanais não só aqui da Vila dos Pescadores, como da 

região, porque hoje eu não posso dizer que eu me orgulho da Cetesb não.  

Eu já senti orgulho um tempo atrás, um período atrás, nos 80. No final dos anos 80 

eu fiquei muito orgulhosa. Até 1992 eu tinha o maior orgulho de saber que a gente tinha 

um órgão, mas hoje eu queria entender qual é o critério que eles liberam certas licenças. 

Não veem que tem gente.  

Parece que o valor da vida não tem valor, porque a gente tem uma população aqui 

de aproximadamente 15 mil pessoas e essas pessoas contam com os órgãos ambientais. 

Os investidores vêm, eles vão investir, porque também se eu tivesse capital ou condições 

de fazer um grande investimento eu ia lançar uma grande marca.  

Sei lá, ia fazer alguma coisa de investimento, mas é para isso que a gente conta com 

os órgãos ambientais. Então a nossa indignação é com os órgãos ambientais, porque as 

agressões que o estuário está sofrendo são muito grandes. Agora, quando eles apresentam, 

apresentam como se fosse lindo, maravilhoso, e não é.  

A gente está vendo, agora, com esses navios bomba que estão vindo para cá, essa 

plataforma enorme, e outras agressões que estão tendo no estuário. Não sei se só tem a 

Cetesb como órgão ambiental, ou se existem outros órgãos fiscalizadores, para fiscalizar 

esses empreendimentos. Porque, o progresso do porto, tem que ter? Tem que ter. Eu 

acredito que tem que ter também uma maneira de botar essa mente pensante, não só 

pensar no lucro, mas pensar no equilíbrio com essa população.  

Porque foi citado pela doutora Ana, o texto que eu li aqui, um auxílio dos 

pescadores em dinheiro. Eu queria muito que ela dissesse para mim: quem é que 

coordenou esse auxílio, como foi? E quem foram os pescadores que receberam esse 

auxílio? Porque eu desconheço.  

Eu conheço pescadores que voltam da maré chorando, porque não conseguiram 

pescar nada. Foi esse pescador que, com o aumento da gasolina, o que ele pesca não tira 

nem o dinheiro da gasolina. Ele tem que ir cada vez mais longe. Então, onde é que está 

esse programa de apoio à pesca? Eu gostaria muito de saber mais detalhes a respeito disso. 

O que a gente tem é muita luta, buscando alternativa para aliviar um pouco a vida desse 

pescador.  
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Porque tudo o que a gente quer, a nossa luta, a luta do nosso instituto, é justamente 

para isso, para a qualidade de vida desses pescadores, dessa população, e geração de 

renda. Porque a gente não quer nada que cai do céu, a não ser o que a própria natureza 

nos concede. Porque a gente sabe que tudo tem que ser com muita luta. Então a gente luta 

por isso. E conta com o apoio dessa bancada que, mais uma vez. (Inaudível)  

Nesse momento vou procurar anotar direitinho o nome de todos os deputados que 

estão nessa bancada. Para que a gente possa, até para as próximas gerações, dizer que 

existe democracia nesse País. Existem deputados que se preocupam com o Meio 

Ambiente, que se preocupam com a vida das pessoas e com a qualidade de vida das 

pessoas. Que eles não ficam só elogiando, sem procurar saber o que está acontecendo.  

Eles elogiam, mas também procuram saber o que está acontecendo no seu entorno. 

Então a Cetesb, para mim, ela precisaria, no meu entendimento de leiga, mas de 

população, ser mais presente nesses empreendimentos.  

A gente teve dois anos de pandemia, que cobriu muita coisa. E como disse um certo 

ministro, aproveitou para passar a boiada toda. Então eu acredito que passou realmente 

muitos bois por aí. Porque é assustador o que a gente vê de agressão. Vocês tiveram o 

prazer de conhecer o mangue. O mangue que é afrodisíaco, o mangue que é revitalizador. 

O mangue que, quando você faz uma visita nele, você vê a fauna e a flora exuberante. 

Mas que está pedindo socorro.  

Porque ele está correndo muito risco. Muito. E sem contar que a natureza é sábia. 

Aqui, camarão era abundante. Tudo era abundante. Hoje não tem mais. E na cadeia 

alimentar, se não tem o camarão, também não tem o robalo. Se via aqui, e já não tem 

mais. Aqui a gente tinha a Festa do Siri. Hoje já não tem mais a Festa do Siri porque já 

não tem mais esse crustáceo com tanta facilidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dona Marly, por favor. Já 

estamos no tempo para encaminhar para o encerramento da sessão. Agradeço a sua 

participação, muito, muito elogiável e respeitável. Então solicito que a senhora caminhe 

para o encerramento.  

 

A SRA. MARLY VICENTE - Eu encerro convidando os senhores para vir 

conhecer a vida do pescador artesanal. Essa cultura tão maravilhosa que a gente tem, e 

que precisa do apoio de todos. Desde os empreendedores, aos deputados, e dos órgãos 

ambientais.  
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Para que a gente possa, realmente, dar qualidade de vida à nossa população. E que 

a gente possa encontrar uma maneira de equilíbrio. Um equilíbrio sustentável, onde a vida 

não tenha preço, e sim valor. E as pessoas vejam que o dinheiro é muito bom, mas que a 

vida é muito melhor.  

É isso, gente. Mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Vocês não 

têm ideia da satisfação de saber que os deputados não são aquele bicho de sete cabeças. 

Têm braço e perna, e é normal, igual todo mundo.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado à senhora, 

dona Marly. Eu indago: há algum deputado que deseje fazer indagações? Vou fazer a 

inscrição. Deputado Maurici. Alguém mais? Então, por favor, deputado Maurici.  

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente, antes de mais nada, quero cumprimentar a 

senhora Marly Vicente, que trouxe um depoimento muito pungente, e se mostrou bastante 

articulada na defesa daquilo que acredita. Eu queria só observar que o problema não é o 

deputado com sete cabeças. O problema é o deputado sem nenhuma cabeça. Aí seria um 

problema sério.  

Sr. Presidente, eu queria indagar dona Marly se ela e os pescadores receberam, da 

Cetesb, algum apoio, orientação, não antes da implantação, nas audiências públicas, como 

propõe a lei, como obriga a lei, como aqui foi dito. Mas, durante a implantação.  

Segunda questão que eu colocaria. Qual o tipo de apoio à pesca que ela imagina? 

Seria um apoio para a sobrevida dos pescadores, na medida em que o pescado diminuiu? 

Seria um apoio de tecnologia e equipamento, para que os pescadores pudessem buscar 

esse pescado, que sumiu no canal, mais adiante, em outras águas? 

E também queria fazer uma observação à CPI. Dona Marly foi convocada a vir, ao 

contrário dos demais, que foram convidados. Acho que nós poderíamos, ou deveríamos, 

se os Srs. Deputados e o Sr. Presidente assim entenderem, que nós adotássemos o padrão 

de convocação para todos e todas. Para que todos e todas venham a esta CPI com o 

compromisso de dizer a verdade. Coisa que não necessariamente existe quando é feito o 

convite.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Maurici, a forma 

de comparecimento é determinada pelo ofício que solicita. Nós aprovamos um 

requerimento, no caso, que foi formulado por V. Exa., que a convocou.  
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O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, eu compreendo, e não quero que o senhor 

entenda... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas eu não posso mudar. 

A gente aprova, ou não, o requerimento que é feito. Quando solicita o convite, aprova-se 

o convite. Quando a solicitação é para convocar, aí se convoca. Então eu quero fazer esse 

esclarecimento.  

Mas eu concordo com Vossa Excelência. Acho que, ou se faz com todos, ou não se 

faz. Eu concordo. Eu acho muito plausível a sua colocação. Mas eu queria fazer esse 

esclarecimento, porque não é uma determinação do presidente.  

Vou até encaminhar, na próxima reunião. Talvez a gente adote uma solução como 

essa. Porque eu concordo plenamente com Vossa Excelência. 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito, Sr. Presidente. Por fim, também queria deixar a 

minha sugestão, para os demais deputados e a Presidência da comissão, que a gente, assim 

como fomos visitar o Canal do Piaçaguera e a cava, que a gente pudesse fazer uma visita 

também à Vila dos Pescadores, para dialogar com o conjunto desses trabalhadores e 

trabalhadoras sobre essas questões que a dona Marly trouxe aqui. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu que agradeço. Dona 

Marly, por favor, a palavra é sua. 

 

A SRA. MARLY VICENTE - Eu não cheguei a anotar. Eu só gostaria que ele 

repetisse a pergunta, por favor. (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Se a senhora, dona Marly, 

se a Cetesb proporcionou alguma orientação, algum apoio, durante a implantação da cava, 

e não antes da implantação. E que tipo de apoio a senhora e os pescadores imaginam que 

deveria haver. Se é algum tipo de subsídio à atividade dos pescadores. Se é algum tipo de 

orientação técnica e equipamentos para pescar em outras águas. É isso. 
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A SRA. MARLY VICENTE - Eu desconheço. Não recebemos nenhum 

comunicado da Cetesb. Pelo contrário. Nós tivemos, ultimamente, não sei se cabe 

informar aqui, mas, a título de esclarecimento, nós tivemos uma reunião online, meses 

atrás, com alguns membros da Cetesb, em relação a outro empreendimento. 

Foi um desastre para nós, para os pescadores, a maioria. Acho que nós temos 23 

comunidades de pescadores mapeadas. Vinha muito questionamento. E o pessoal da 

Cetesb tomou conta de todo o horário de fala, e os pescadores não puderam nem falar. 

Isso, eu achei uma falta de respeito, por parte da Cetesb, muito grande. Eu não tive a 

oportunidade de dizer, mas estou fazendo agora, nesse sentido. Então a Cetesb deixa 

muito a desejar em relação aos pescadores.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sobre qual 

empreendimento, dona Marly? É importante que a senhora mencione. Sobre qual 

empreendimento? 

 

A SRA. MARLY VICENTE - O empreendimento que a gente estava questionando 

é o empreendimento ligado ao - como que chama? - terminal flutuante (Inaudível) Esse 

empreendimento é um empreendimento que vai tomar conta de um espaço muito grande 

do pescador. O pescador pequeno, no caso, o pescador artesanal, não vai poder atravessar 

o canal.  

Então é uma questão que a gente queria que a Cetesb desse alguma alternativa, 

dissesse alguma coisa. E a gente ficou sem saber disso. Então não tem isso. O que os 

pescadores mais reivindicam, e o que o pescador mais quer, é uma coisa muito simples. 

É, simplesmente, pescar. Ele quer ter o seu espaço de pesca. Isso é o que não está tendo.  

Então a gente tem pescadores, tem um que cito muito ele como exemplo. Ele tem 

85 anos. Ele está proibido pelos médicos de ir pescar. Mas a vida dele toda é pescar. Ele 

briga com os médicos e os médicos, para não ver ele triste, “vai no barco”, mas só para 

poder dar a satisfação dele. Porque o prazer dele está no mangue.  

Hoje eu entendo por que o pescador defende tanto o mangue. Porque o mangue 

realmente é muito bom. É afrodisíaco mesmo. Você volta cheio de amor para dar, feliz 

da vida, quando sai do mangue. Porque essa troca de energia é muito boa. Enfim, essa 

situação do pescador, o que o pescador quer, além de pescar, como pode ser feito? Acho 

que essa é uma pergunta para a gente refletir e conversar muito. Porque cada pescador é 

unânime em dizer que ele quer pescar. Ele não quer dinheiro “assim”.  
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Eu posso falar, particularmente, o meu olhar nisso tudo. Se existe um prejuízo, 

quem está causando esse prejuízo tem que arcar com essas consequências. Então o ideal 

seria que não tivesse nada disso. Porque não é enterrando sedimento que vai solucionar, 

não. A Cetesb falou que não existe tratamento. A gente já escutou outras pessoas, que 

existe forma de tirar aquilo dali, tratar e dar outro destino.  

É mais dispendioso, é mais caro, é mais complicado? É, mas nada compensa a vida 

que está sendo tirada do estuário. Não tem dinheiro que vai pagar essa vida que está sendo 

tirada. E o prejuízo que está causando. Agora, claro que a gente tem que encontrar um 

meio termo. Dá para a gente conversar? Dá, mas não de bate pronto. Não dá para dizer 

aqui: “O que o pescador quer? Quer um barco grande, para que possa enfrentar e 

concorrer com os navios e ir mais longe?”.  

A gente tem mais de mil e poucos pescadores. No estuário todo, temos acho que 45 

mil pescadores. É muita gente. É um contingente muito grande de gente. Então aqui, na 

Vila dos Pescadores, é uma comunidade pequena. A gente tem uma média de 200 pessoas 

que vivem direta e indiretamente da pesca. Mas, ao longo do estuário mais próximo, aqui 

no entorno, é muito mais. Então é muita gente que tem esse interesse. E é muita gente que 

não está conseguindo pescar.  

Então, para onde estão migrando essas pessoas? E a cultura deles tem que ser levada 

em consideração. Porque um barco artesanal, hoje, é uma raridade para ser construída. 

Então as próximas gerações não querem participar da vida pesqueira. Porque não dá lucro, 

não dá para manter uma família.  

Então tem todas essas questões sociais que envolvem o prejuízo do pescador. 

Agora, as pessoas têm mente, têm que pensar. É muito fácil chegar aqui e dizer: “O que 

você quer? Me diga o que você quer.”. O técnico é você. Quem tem recurso é você. A 

gente pode dizer o que a gente está precisando, o que a gente quer. A gente sabe o que a 

gente quer. O que o pescador quer? O pescador quer o mangue limpo. É o que o pescador 

quer. O pescador quer pescar, simples assim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Agradeço, em 

nome da comissão, a sua participação. E além de tudo a senhora é extremamente 

simpática, se me permite a observação. E muito convincente também.  

 

A SRA. MARLY VICENTE - Nem tanto, viu! (Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Parabéns, e muito obrigado.  

Pessoal, eu queria só lembrar. Amanhã convocamos uma reunião muito rápida. 

Acho que em 10 minutos a gente pode fazer isso. Para definir os próximos convidados ou 

convocados para as reuniões seguintes. Então está marcado para as 10 horas. Acho que 

em 10 minutos a gente consegue fazer. Eu pediria a presença de todos. Agradeço a 

participação de todos. Acho que agora a gente começou de verdade. Com a palavra, o 

deputado Ricardo Madalena, por favor.  

 

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

Primeiramente, parabenizá-lo pela condução. Isso, o senhor sabe fazer com maestria. E 

também a Marly Vicente. Eu tenho convicção que corroborou muito com a arguição do 

deputado Maurici, Amanhã as 10 horas estamos à disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, deputado 

Ricardo Madalena. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


