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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu estava 

parabenizando a Mesa, na pessoa do presidente Carlão Pignatari, por este recinto 

maravilhoso que ficou este Plenário Tiradentes. Já participei de incontáveis reuniões 

aqui e estou me sentindo hoje bastante motivado, porque realmente ficou digna do 

Parlamento Paulista. Parabéns ao Carlão e aos demais membro da Mesa. 

Havendo número de membros presentes, nos termos regimentais do Ato da Mesa 

nº 26, de 2021, declaro aberta a 2ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato nº 6, de 2021, com a finalidade de investigar irregularidades 

envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da Cava Subaquática no 

estuário entre Santos e Cubatão, no Litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 

2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em eminente perigo de 

crime ambiental, das proporções verificadas na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, 

com a finalidade de deliberar sobre a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse 

da CPI. 

Registro a presença dos seguintes nobres deputados: nobre deputado Maurici, 

deputado Cezar, deputado Estevam Galvão, deputado Ricardo Madalena, deputado 

Delegado Olim. Professor Walter Vicioni está presente? Não. E este deputado na 

Presidência. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior. O deputado Estevam 

está sem som. O deputado solicitou a dispensa da leitura da Ata. O pedido de V. Exa. é 

regimental. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovada a dispensa da leitura. 

Nós temos apenas três itens. São alguns requerimentos de ouvida de algumas 

pessoas. Eu vou colocar então em pauta.  
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No Item nº 1, o objetivo é a ouvida do Sr. Ricardo de Aquino Salles, que ocupava, 

à época, o cargo de Secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, 

com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito Cavas Subaquáticas. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem contrários ao requerimento, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. Aprovada a rejeição, melhor dizendo. Rejeitado. 

Segundo. Item nº 14, de 2021. Requer, nos termos regimentais, convite para um 

representante da Usiminas comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de prestar esclarecimentos sobre a Cava Subaquática. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao convite ao representante da 

Usiminas permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Finalmente, o último item, que é o nº 15, de 2021. Requer, nos termos 

regimentais, convite para um representante da VLI Logística, para comparecer a esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito para dirimir eventuais dúvidas acerca da Cava 

Subaquática. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis à aprovação deste convite 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado por unanimidade.  

Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta discussão e convoco a 

próxima reunião para a próxima terça-feira. Que dia é? Terça-feira, dia 23, às 10 horas, 

regimentalmente. 

Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


