
CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS 

23.11.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nesta oportunidade, 

devido a uma falha no sistema de comunicação, ratifico os trabalhos realizados na 8ª 

Reunião Virtual desta CPI, realizada na data de 18.11.2021, às dez horas, para 

confirmar a rejeição do Item 1 e a aprovação dos Itens 2 e 3 da pauta daquela reunião, 

registrando-se o voto favorável do deputado Maurici em relação ao Item 1, manifestado 

naquela reunião, o qual não havia retorno de áudio em relação aos membros conectados. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Peço a dispensa da leitura da Ata.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Aprovada então a Ata da 

8ª Reunião desta CPI, tendo em vista que os deputados permaneceram favoráveis à 

dispensa da leitura. Muito bem. Vamos ler agora os itens de 1 a 2 dos requerimentos.  

Item 1... Os comandos para votação já discriminados, que são os seguintes. 

Item 1 é o requerimento do deputado Ricardo Madalena, nº 17/2021, solicitando o 

convite para a Sra. Maria Aparecida Nobre da Silva, presidente e representante de 

ribeirinhos de pesca Z4 São Vicente, para que compareça a esta comissão parlamentar 

de inquérito para prestar informações sobre o objeto desta comissão, a fim de contribuir 

com nossos trabalhos. 



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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado por unanimidade. 

Item 2, de autoria do deputado Ricardo Madalena. É o nº 19/2021. Requer, nos 

termos regimentais, convite para o Sr. Carlos Roberto dos Santos, diretor presidente da 

Cetesb no ano de 2017 e atual diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental, para que 

compareça a esta comissão parlamentar de inquérito afim de prestar esclarecimentos 

sobre o objeto dela e para contribuir com nossos trabalhos. 

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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Itens nºs 3, 5 e 7. Inverter a ordem... Ah, é porque a autoria é minha. Então, peço 

ao vice-presidente que comande a votação desses itens, o 3, o 5 e o 7, que são de minha 

autoria. Com a palavra então o nobre vice-presidente, deputado Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, Sr. 

Presidente.  

Item 3. O solicitante é o deputado Barros Munhoz. Requer, nos termos 

regimentais, o convite ao senhor José Pedro Fittipaldi, responsável pela Área de 

Especialidade de Meio Ambiente da Investe São Paulo - Agência Paulista de Promoção 

de Investimentos e Competitividade -, para que compareça a esta comissão parlamentar 

de inquérito para prestar informações sobre o objeto desta comissão, a fim de contribuir 

com nossos trabalhos. 

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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Item 4. Eu passo a palavra ao nosso presidente Barros Munhoz, porque é de minha 

autoria. 



 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, desculpe. Por favor, deputado 

Madalena, o senhor poderia continuar presidindo para votarmos também o 5 e 7. Pule o 

4, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, dou continuidade 

então.  

Item 5. Solicitante: deputado Barros Munhoz. Requer, nos termos do que dispõe o 

Art. 34-A, do Regimento Interno Consolidado, a prorrogação dos trabalhos da comissão 

parlamentar de inquérito. 

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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Item 7. Requerimento do Sr. Deputado Barros Munhoz. Requer que seja 

convidado o Sr. Sergio Amaral Santos, representante responsável pela Ilha das Cobras 

Empreendimentos Imobiliários, para que compareça a esta CPI para prestar 

esclarecimentos sobre o tema desta CPI e contribuir para o desenvolvimento dos nossos 

trabalhos. 

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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Retorno a palavra ao nosso presidente Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

Ricardo Madalena. Vamos proceder então aos Itens 4 e 6, que são os faltantes da pauta. 

Item 4 - Requer, nos termos regimentais, seja convidado o representante 

responsável pela Ilha das Cobras Empreendimentos Imobiliários, Sr. Sergio Amaral 

Santos, para comparecer a esta CPI. É de autoria do deputado Ricardo Madalena. Ele é 



exatamente igual também ao Item 7, de minha autoria, que já foi aprovado, mas eu o 

submeto à consideração. É exatamente o mesmo. 

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

Deputados que forem favoráveis ao Item nº 4, de autoria do deputado Ricardo 

Madalena, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Finalmente, o Item 6, que é de autoria também do deputado Ricardo Madalena. 

Requer, nos termos regimentais, que seja requisitado à Cetesb que encaminhe, com a 

maior brevidade possível, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de 

Impacto Ambiental - Rima - relativos ao licenciamento ambiental que autorizou a 

instalação da cava subaquática no canal de Piaçaguera, objeto desta CPI. 

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

Deputados que forem favoráveis à aprovação deste requerimento, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Eu gostaria de esclarecer o seguinte: em primeiro lugar, há um requerimento do 

deputado Ricardo Madalena, também muito importante, sobre o Instituto da Pesca. Já 

entrei em contato ontem com o presidente da Apta, que é a divisão, digamos assim, da 

Secretaria da Agricultura que coordena os institutos de pesquisa. Ele já está verificando 

de que forma vai encaminhar o atendimento desse pedido.  

Eu não coloquei para submeter à consideração para aguardar o que ele vai nos 

informar, ok, deputado Ricardo Madalena? Então, na próxima reunião, nós já teremos a 

informação para discutir e votar - e certamente será aprovado, porque é um 

requerimento extremamente importante - o requerimento de Vossa Excelência.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Gostaria de esclarecer 

também o seguinte: hoje, tínhamos dois convocados, o Sr. Elio Lopes e o Sr. Sérgio 

Pompéia.  

Só ontem nós recebemos a comunicação de que o Dr. Elio Lopes vai se submeter 

hoje a um exame de colonoscopia. Ele já até apresentou comprovante do exame prévio 

que ele fez para poder realizar esse exame e se colocou à disposição para, na semana 

próxima, estar aqui à nossa disposição. Da mesma forma, então, o Dr. Sérgio Pompéia 

também nos comunicou que estava em viagem a Fortaleza e que gostaria de fazer a 

audiência na semana que vem.  



Eu também não vou dizer que deixo de... Fico feliz de poder encerrar mais 

rapidamente esta reunião, porque me sinto obrigado a participar da importante reunião 

de hoje do Conselho de Ética. Estou vendo aqui o deputado Estevam Galvão, acredito 

que ele faça parte também. O Delegado Olim eu sei que faz parte, enfim.  

Eu também vou me submeter a uma intervenção cirúrgica que não vou negar que 

tem algum objetivo estético, porque tem. Cada vez que me olho no espelho hoje, eu fico 

assombrado. Eu falo: “Meu Deus do céu, faz um tempinho que não estou bebendo; 

parece que estou bebendo (Inaudível.)”. É a impressão que dá essa bochecha que 

apareceu embaixo do meu olho. Então, vou fazer essa cirurgia. Se Deus quiser, vai 

correr bem.  

Na semana que vem, temos reuniões na terça-feira e na quarta-feira. Estaremos 

munidos de mais documentação, que já foi requerida, e vamos também ter duas pessoas 

para ouvir, que seriam as duas de hoje, que nós transferiríamos para terça-feira, e 

faremos duas reuniões na semana que vem, uma terça e uma quarta. Na quarta-feira, 

aqueles que seriam ouvidos na terça-feira da semana que vem. 

Com isso, a gente coloca a comissão para andar e vai até o final do ano obter 

resultados positivos. Já aprovamos a prorrogação por dois meses, porque, sem dúvida 

alguma, no dia 5 de dezembro, que é o prazo, seria absolutamente impossível terminar.  

Há algum deputado que deseje se manifestar? Tudo ok? Podemos encerrar a 

reunião? 

Ah, eu não fiz a leitura dos presentes. Gostaria de salientar que se encontram 

presentes o deputado Cezar, nosso relator; o deputado Estevam Galvão; deputado 

Ricardo Madalena, nosso vice-presidente; Delegado Olim, nosso sub-relator; e o 

Professor Walter Vicioni.  

Então, não havendo mais oradores... Pois não. Tudo bem, Delegado Olim? Tudo 

bem? O senhor também faz parte do Conselho de Ética. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Tudo bem, estou na cidade de Catanduva, mas 

faço questão de participar. Desculpe o meu atraso de dez minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nada, foi ótimo, perfeito. 

Muito obrigado. Feitos todos esses esclarecimentos e nada mais havendo a tratar, 

declaro encerrada a presente reunião agradecendo a todos os Srs. Deputados e 



lembrando da próxima reunião, na terça-feira da semana que vem, às 10 horas da 

manhã. 

Muito obrigado e uma boa semana a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 


