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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz.  

 

* * * 

 

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

membros presentes, nos termos regimentais e do Ato da Mesa nº 26, de 2021, declaro 

aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato nº6, 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 iminente perigo de crime ambiental das proporções 

verificadas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais". Com finalidade de proceder à 

oitiva e tratar de outros assuntos de interesse da CPI. 

Presente os Srs. Deputados Cezar, Estevam Galvão, Ricardo Madalena, Professor 

Walter Vicioni, e este deputado na Presidência das reuniões. Solicito ao secretário da 

comissão a leitura da ata da última reunião. Alguém se manifesta? Eu vou propor que seja 

dispensada a leitura. Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada a dispensa da leitura da ata. 

A professora doutora Silvia Sartor comunicou a sua impossibilidade de comparecer, 

até o dia 15 deste mês, a esta comissão. Ficaremos de convidá-la para uma outra 

oportunidade, após o dia 15.  

Temos presente o senhor Carlos Roberto dos Santos, que foi diretor-presidente da 

Cetesb, no ano de 2017, e é atual diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental. E depois 

o doutor José Pedro Fittipaldi, da Investe São Paulo, responsável pela área da 

especialidade de Meio Ambiente nessa importante agência de desenvolvimento paulista. 

Vamos começar pela oitiva do doutor Carlos Roberto dos Santos.  

Tomo a liberdade, é um convite, doutor Carlos Roberto. Não é uma convocação, 

mas eu sempre recomendo que haja o compromisso de dizer apenas a verdade, e colaborar 

com os trabalhos da nossa comissão. Tenho certeza que V. Exa. se dispõe a isso, ok? 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Confirmado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Doutor 

Carlos Roberto, a gente tem a oportunidade de ter um contato quase que diário com a 

Cetesb, nós deputados. Conhecemos o senhor, conhecemos a excelência do seu trabalho, 

a qualidade do exercício das suas funções.  

Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, falasse alguma coisa da sua 

atuação na Cetesb ao longo desses anos. E também entrasse no tema objeto dessa CPI, 

que é a questão da cava subaquática. O senhor acredita que em 15 minutos é suficiente, 

20 minutos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - É suficiente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, com a palavra, 

deputado, talvez, antecipando, Carlos Roberto dos Santos. Com a palavra, doutor Carlos 

Roberto. Por favor. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

deputado Barros Munhoz. Honrado pela promoção que o senhor me incentivou agora. 

Mas, brincadeiras à parte, deixo aqui os meus cumprimentos, em nome do deputado 

Barros Munhoz, a todos os deputados que participam dessa comissão. Desde já, deixar 

consignado o meu respeito pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pelo 

trabalho que desenvolve, este importante órgão, para a população paulista. 

Em rápidas palavras, eu discorro, a pedido do Sr. Presidente, a respeito da minha 

atuação na Cetesb. Eu atuo na Cetesb, sou funcionário de carreira na Cetesb há 32 anos. 

Entrei nessa companhia ainda muito jovem, na condição de estagiário de Engenharia. 

Comecei a minha vida profissional aos 14 anos. Passei pela indústria automotiva.  

Depois disso, eu ingressei na Cetesb, por uma opção de trabalhar com Saúde pública 

e trabalhar com a área ambiental, sem perder o viés da Engenharia. Adentrei a Cetesb por 

meio de concurso público. Fui aprovado, felizmente. Tenho muito orgulho de trabalhar 

nessa companhia.  
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Sou engenheiro mecânico de formação. Me especializei em Administração 

Industrial pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica. E ampliei a minha 

gama de conhecimentos na área ambiental, na área de Química.  

Me especializei com o curso de mestrado, na Universidade de São Paulo também, 

na Faculdade de Saúde Pública, onde fiz o curso de mestrado em Saúde Pública, voltado 

à área de Análises Químicas e Qualidade de Água dos Rios. Também, por fim, estendi os 

estudos por uma necessidade profissional, inclusive, não só por opção pessoal, os meus 

estudos nessa área ambiental, fazendo um curso de doutorado, me especializando na parte 

laboratorial na questão de Meio Ambiente.  

Também na Universidade de São Paulo, com créditos executados na Escola 

Politécnica, e defesa do doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo.  

Trabalho na Cetesb há todos esses anos. Tenho muito orgulho. Em tempo, ainda 

saúdo o colega Pedro Fittipaldi, da Investe São Paulo, que vejo agora. Me perdoe, Pedro. 

Vejo o trabalho da Cetesb como uma extensão da nossa casa. A Cetesb é uma empresa 

idônea, com 53 anos de existência, dos quais eu participo há 32 anos. E fico muito feliz 

com isso.  

Essa gama de atividades, que eu desenvolvo ao longo da minha carreira, também 

me proporcionou a felicidade de lecionar em algumas universidades. Hoje sou professor 

da disciplina de Auditoria e Certificação Ambiental da Esalq, Escola Superior de 

Agronomia Luiz de Queiroz, da USP, onde leciono oportunamente no curso de 

especialização, um curso de pós-graduação.  

Coordeno o curso de pós-graduação da Escola Superior da Cetesb. A Cetesb possui 

uma escola credenciada no sistema estadual de Educação. Nós temos vários cursos. Entre 

eles, um curso de pós-graduação de dois anos, onde tenho o prazer de coordenar e lecionar 

a disciplina de Auditoria, Fiscalização e Perícia Ambiental. Então é muito bom tudo isso.  

Com relação à cava subaquática, que é objeto de investigação e de apuração por 

essa digna CPI, eu tenho a opinar, no período que fui presidente da Cetesb. A Cetesb me 

proporcionou várias situações aqui dentro. Como eu disse aos senhores, deputados, aos 

meus colegas, eu exerci várias funções aqui dentro, desde o estágio, quando adentrei a 

Cetesb. Atuei como técnico de nível médio, que tenho uma formação em técnica em 

Mecânica, ampliada ao laboratório. Depois ingressei como engenheiro também.  

Passei pelos cargos de gerente de setor, de divisão, gerente de departamento, 

assessor de Diretoria, diretor de Engenharia nos idos de 2011. Fui agraciado com o cargo 
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de presidente Cetesb, que com muito prazer exerci no período de 2016 a janeiro de 2019. 

Por convite, também, permaneci na Diretoria da Cetesb, na Diretoria de Engenharia.  

A cava subaquática, que é objeto dessa averiguação, é um projeto de engenharia. É 

um projeto que foi licenciado pela Cetesb. Passou pelos ritos ordinários mais críticos e 

exaustivos que, particularmente, eu já encontrei, trabalhando sempre na área de medição 

laboratorial, aqui dentro da Cetesb, em diversos laboratórios. Fui gerente de laboratório. 

Tive o prazer de gerenciar laboratório durante 15 anos.  

Eu sempre trabalhei com resultados de medição. Esse projeto de engenharia, que 

teve o seu licenciamento inicial, esse processo que se iniciou lá no começo dos anos 2000, 

ele passou por um rigoroso volume de dados, volume de medição. Então ele foi objeto de 

um estudo de impacto ambiental, com o seu respectivo relatório de avaliação, um relatório 

de impacto na vizinhança, e tudo o mais. Nós tivemos tudo isso previsto dentro da 

dinâmica do licenciamento ambiental.  

A cava subaquática é uma opção de engenharia, dentro do processo para o qual foi 

licenciado todo esse processo do Canal do Piaçaguera. Esse processo de engenharia, essa 

construção da cava, seguiu rigorosamente.  

Tudo isso que eu digo é com base no que conheço, com base no que acompanhei, e 

tive a oportunidade de acompanhar. E de ler também as peças processuais, todas, 

registradas aqui dentro da Cetesb. Então essa cava é um processo de engenharia, como eu 

disse, onde um volume de determinado material dragado foi depositado, acompanhado.  

Durante o processo de licenciamento, foram analisadas, diversas opções. Salvo 

engano, foram 16 opções de tratamento desse material dragado, ou disposição. E parte do 

material, ele foi destinado a um dique de contenção.  

Em determinado momento, dada a necessidade do rebaixo da calha desse canal, foi 

objeto de estudo dentro do processo de licenciamento, a tal da cava subaquática, onde ela 

foi rigorosamente projetada, avaliada, feita uma caracterização de todo o material que ali 

estava em processo de dragagem. Continua a ser dragado, e seria dragado, e depositado 

dentro dessa calha.  

O processo de licenciamento, pelo seu rito ordinário, prevê uma série de etapas. 

Esse licenciamento, dada a sua complexidade, ele se deu em etapas distintas, em fases 

distintas, com licenças prévias, licenças intermediarias, que chamam-se de licenças de 

instalação, e até a licença para cada tipo de operação necessária.  

O processo de EIA-Rima foi rigorosamente avaliado. Teve as suas críticas. As 

críticas foram respondidas. O processo passa por ajustes. Levado ao Conselho Estadual 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

 

de Meio Ambiente, ao Consema. E também, antes, em determinado momento, ocorreram 

as audiências públicas necessárias para que esse processo fosse legitimado.  

Ainda dentro do rito ordinário do EIA-Rima, estudo de impacto ambiental, ou do 

processo de licenciamento, temos que a licença emitida não é um rito ordinário 

meramente cartorial.  

Ela traz toda uma análise de engenharia que envolve, eu digo engenharia, mas 

envolvendo uma equipe multidisciplinar. A equipe que trabalhou nesse processo, de 

licenciamento da cava, ela tem engenheiros, ela tem biólogos, ela tem químicos, 

biomédicos.  

Se eu esquecer de alguma formação, me perdoem os técnicos. O arquiteto; o 

comunicólogo, que faz toda a averiguação de vizinhança, e conversa sim com 

associações, com o pessoal do entorno, para que tudo isso fosse considerado, inclusive, 

no rito de audiência pública necessária.  

Então, dentro do licenciamento, ou dentro do EIA-Rima, são previstos também 

programas de gestão ambiental. Esses programas trazem várias etapas. Um desses 

programas, podemos destacar aqui, que é justamente o monitoramento da qualidade do 

pescado, o monitoramento da qualidade da água, o monitoramento da qualidade do 

sedimento.  

Antes do licenciamento, esse estudo, que foi demorado, é algo muito complexo, 

envolve muita gente, muita vizinhança. Durante esse estudo, você faz as medições. Então 

esse estudo contemplou medições de caracterização, que nada mais é do que o diagnostico 

ambiental do entorno, a situação em que se encontrava aquele sedimento ali depositado. 

Durante o processo de execução também é feito um monitoramento.  

Esse monitoramento não serve simplesmente para um acúmulo, para um repositório 

de dados. Eu venho da área de medição. Eu vivencio a área de medição há muitos anos. 

Desde antes de trabalhar na Cetesb, a minha área sempre foi a área laboratorial, 

independente da modalidade que eu trabalho.  

Então eu sempre fui muito dado à questão da medição. Eu costumo dizer que a área 

ambiental é muito parecida com a área médica. Então, uma relação entre médico e 

paciente. A área ambiental é parecida.  

O técnico, eu não chamo o fiscal da Cetesb de fiscal. É um técnico, é um agente 

credenciado, com formação, treinamento e experiencia adequados, que são controlados 

aqui dentro por um rito administrativo. Um técnico da Cetesb vai até o local, ele licencia, 

ele acompanha, e ele emite uma solicitação impedindo aos laboratórios que façam as 
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medições. De posse desses resultados é que o técnico toma alguma decisão, porque ele 

precisa estar amparado. Então é muito parecido com a área médica.  

Como laboratorista, eu chego a dizer que os equipamentos são iguais, só muda a 

matriz. Alguns equipamentos, por exemplo, executam análise de tecido de peixe aqui 

como se executa em um laboratório químico análise de tecido de ser humano, muda-se a 

matriz. Agora aqui na Cetesb nós temos o laboratório que analisa toxicidade (Inaudível.) 

no caso dos peixes ou até do tecido humano para pesquisa de impacto ambiental à Saúde 

Pública, que analisa sangue humano dentro dos mais rigorosos critérios de confiabilidade 

e ética profissional previstos em lei.  

Então, esse é um processo muito robusto. A Cetesb é uma agência ambiental 

respeitável, tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Particularmente, eu sou inflexível e 

intolerante a coisa errada, deixo aqui consignado. Inclusive, fiquei muito confortável 

quando o nobre deputado Barros Munhoz, presidente desta CPI, colocou a questão de 

falar a verdade, não poderia ser diferente aqui, e aqui estamos para trabalhar.  

Então, é muito interessante, eu gostaria de deixar aqui a minha disponibilidade a 

partir de agora. Acho que não ocupei todo o meu tempo, mas deixar minha 

disponibilidade para responder as perguntas que eu puder responder aos nobres deputados 

e poder colaborar com as investigações, com as apurações aqui realizadas por esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu tempo. 

 

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

Carlos. Bem, está inscrito para falar o nobre deputado Ricardo Madalena. Eu pergunto: 

há algum outro deputado que deseje se manifestar? Tem algum outro deputado que se 

inscreva? (Pausa.) Então eu vou encerrar as inscrições colocando também o meu nome 

após o do deputado Ricardo Madalena. Deputado. 

Antes de mais nada, eu quero agradecer a objetividade e a tranquilidade da fala do 

nobre deputado Carlos Roberto. Deputado Ricardo Madalena com a palavra. Deputado 

Ricardo Madalena está conectado, né? 

Bem, eu vou fazer aqui uma inversão e vou fazer algumas poucas colocações 

enquanto o deputado Ricardo Madalena se apronta aí para fazer sua inquirição. Dr. Carlos 

Roberto, o senhor abordou algumas coisas aí que eu tenho procurado enfatizar nesta CPI.  

Eu entendo que o serviço público no Brasil está muito diminuído e está muito 

nivelado por baixo. Há uma verdadeira campanha contra o serviço público, há um 
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desprestígio no serviço público. E isso mexe muito comigo, porque eu fui prefeito, 

comandei servidores públicos municipais.  

Fui secretário de estado e comandei servidores públicos estaduais do Executivo. Fui 

presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo duas vezes e comandei servidores 

públicos do Legislativo estadual. E fui ministro da Agricultura, do Abastecimento e da 

Reforma Agrária e comandei servidores públicos federais. E posso dizer que se há uma 

coisa boa no Brasil, é o serviço público, principalmente quando comparado aos demais 

setores da vida do nosso País.  

Mas nada funciona sem motivação. Nada funciona sem motivação. O ser humano - 

e eu aprendi isso na prática e na teoria - normalmente produz 30% do que pode produzir. 

O restante, ele tem que ser estimulado. Ou pode produzir até menos do que isso se 

desestimulado.  

Então mexe muito comigo, dói em mim quando eu vejo um organismo como a 

Cetesb, com o quadro de funcionários que tem a Cetesb de altíssimo valor - capacidade, 

currículo, formação, conhecimento, experiência, dedicação ao trabalho. Eu realmente me 

revolto, me rebelo e passo a ser um defensor, porque sou um conhecedor da Cetesb desde 

quando fui prefeito pela primeira vez em 1977.  

Eu vivi junto com a Cetesb, minha vida pública foi paralela à vida da Cetesb no 

nosso estado. Eu acompanhei o seu progresso, o seu desenvolvimento, e como paulista 

tenho um grande orgulho dessa instituição, grande orgulho dessa instituição. Então eu 

queria fazer essa colocação, Dr. Carlos, para deixar clara a minha posição, entendeu?  

Eu não estou defendendo absolutamente lado algum aqui, eu estou defendendo um 

trabalho sério e profícuo que eu acredito que tenha sido feito. E também disposto a 

consertar o que eventualmente a gente apurar que tenha sido errado, porque também 

ninguém é perfeito neste mundo. Mas eu queria fazer essa colocação.  

Dentro de todo esse cabedal que o senhor acumulou ao longo de todo esse tempo 

dos 32 anos de Cetesb e da sua vida profissional lecionando, tendo contatos, fazendo 

cursos, enfim, como o senhor definiria esse trabalho que foi feito para se concluir, que se 

devia fazer a cava subaquática, e como foram desenvolvidos os trabalhos para chegar até 

hoje, a cava funcionando, coberta há mais de um ano?  

Como o senhor qualifica a qualidade do trabalho, se foi com cuidado, se foi... Nas 

entrelinhas, o senhor deixou isso mais ou menos claro, mas aprofundar um pouco mais se 

houve toda a dedicação que precisava ter e, principalmente, os monitoramentos: em que 
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quantidade são, de que tipo, o que é monitorado, o que não é, enfim, aprofundar um pouco 

mais nessa questão. Essa seria a minha indagação. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Obrigado. Permita-me, Sr. 

Presidente, responder-lhe e, de antemão, também me permita agradecer pelas palavras, 

que eu faço coro e defenda aqui que, embora seja funcionário de carreira da Cetesb, eu 

defendo, com a sua permissão, também a qualidade do trabalho desenvolvido pelos 

nossos técnicos.  

O capital humano existente aqui na Cetesb é algo excepcional. Também sinto na 

pele quando o serviço público é nivelado por baixo. Aqui no estado de São Paulo, é um 

serviço público de muita qualidade, e eu aqui envolvo os demais profissionais também.  

Nesse processo de licenciamento da cava, o que eu pude observar é que ele foi feito 

com muita serenidade, sem nenhum atropelo. Pressão, a Cetesb... O nobre deputado 

Barros Munhoz acompanha a vida da Cetesb há muitos anos, como outros deputados aqui 

também. Ela é pressionada, mas é uma pressão natural, pressão de um lado e de outro 

pela celeridade, que eu acho que é (Inaudível.), mas a celeridade não pode comprometer 

também a qualidade do processo, e isso o técnico da Cetesb tem enraizado dentro das suas 

atuações.  

Esse licenciamento da cava subaquática, desde o seu início, no Canal de Piaçaguera 

até o seu status atual em que se encontra - cava fechada e monitorada -, posso assegurar 

aos senhores, falo com base no que acompanhei e vi em resultados de medição. Eu me 

pauto pelo resultado da medição. Eu não consigo tomar uma decisão por aquilo que eu 

acho, a não ser que o exame seja visível a olho nu.  

Quando um técnico fala para mim que sobrevoou um local ou avistou um 

determinado local e lá existem contaminantes, eu acredito, mas preciso mandar uma 

equipe para lá para coletar amostras, levar a um laboratório e lá determinar, com grau de 

certeza de medição e de limite de quantificação com equipamentos e laboratórios 

adequados, qual é a contaminação e a intensidade dela. Então posso afirmar aos nobres 

deputados que esses técnicos que participaram desse processo longo, exaustivo, de 

licenciamento, são técnicos fieis à causa pública, técnicos voltados única e 

exclusivamente à questão técnica de engenharia.  

Foram 40 técnicos que participaram desse processo de licenciamento. E aí eu não 

falo que houve um “double check”, como dizemos na engenharia, uma dupla verificação. 

Ocorreram mais de 15 verificações cruzadas. Adequações de projeto? Nada fora do rito 
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ordinário do licenciamento. Absolutamente nada fora do previsto no EIA/Rima, o estudo 

de impacto ambiental. Cada técnico dentro da sua especialização dentro da sua 

especialização, sem invasão de áreas.  

Pareceres: inúmeros pareceres. Resultados laboratoriais que, por uma questão até 

de convivência eu acompanhei, mais de 70 mil resultados de laboratório. “Ah, mas os 

senhores acreditam nos relatórios produzidos, nos resultados produzidos pelo 

empreendedor?”. Acreditamos, porque, por exigência da Cetesb, o empreendedor, quando 

apresenta o seu resultado laboratorial, também existe uma resolução da Secretaria do 

estado de São Paulo que versa sobre as exigências mínimas do laboratório.  

O laboratório tem que se creditado internacionalmente por uma norma 

internacional, a ISO-17025. Eu sou auditor de laboratórios também, federal, e eu audito 

muito laboratório. E esses laboratórios passam por essa avaliação ordinária, assim como 

os 18 laboratórios que a Cetesb possui também são acreditados.  

Em paralelo, a Cetesb também faz as chamadas contraprovas, estrategicamente 

colocadas no seu tempo e local, para conferir se aquela avaliação, aquele monitoramento 

exigido em licenciamento, está cumprindo o seu papel e traz os resultados capazes de não 

induzir o técnico da Cetesb a erro ou equívoco. Então, o processo que eu posso afirmar, 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é muito seguro pelo que acompanho, pelo que vejo, pelo 

que li e pelo que acompanhei.  

Os técnicos da Cetesb têm por até fama de serem extremamente rigorosos, em 

algum momento parecem até exagerados. Mas a área ambiental é uma área, como disse, 

muito parecida com a área médica: não permite muita margem de erro, e nós temos que 

evitar a falha, evitar algum dano colateral. E o que me trouxe a trabalhar dentro da área 

ambiental - já faz mais de 30 anos - foi justamente a vontade e o desejo de trabalhar com 

Saúde Pública dentro da engenharia.  

E esses técnicos que eu tenho o privilégio de conhece-los um a um pelo nome, saber 

o que cada um desses 40 faz dentro da Cetesb, eu posso assegurar que usaram da melhor 

prática de engenharia disponível - volto a dizer, abrangendo todas as disciplinas - e 

conduziram o processo de licenciamento lícito e seguro. E além do mais, esse processo 

não está encerrado. Existe um monitoramento e ele vai ser permanente usando das 

mesmas práticas e laboratórios acreditados e com as exigências que estão constantes lá 

no licenciamento.  
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Qualquer fato novo, ele pode ser revisitado e pode ser melhorado ou apertado com 

mais rigor do que deve ser monitorado, controlado ou feito dali para a frente. É o que 

tenho a dizer até o presente, nobre deputado Barros Munhoz. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu agradeço a sua 

informação, Dr. Carlos, e perguntaria o seguinte: 40 técnicos entre engenheiros, biólogos, 

químicos, biomédicos, arquitetos, comunicólogos, todos e de todas essas especializações, 

não é verdade, não é isso? Foram 40 técnicos envolvidos? 

 

 O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perfeitamente, deputado, fora os 

que foram envolvidos aí no EIA/Rima. Esses são os técnicos da Cetesb que participaram 

do processo de avaliação do EIA/Rima, o processo de licenciamento como um todo, e até 

hoje acompanham o desempenho do projeto, e agora, na fase em que está, o 

monitoramento da situação de segurança, contaminação eventual, água, sedimento e 

entorno. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É oportuna essa colocação. 

Eu gostaria de fazer uma solicitação aqui à assessoria da mesa aqui da Presidência no 

sentido de solicitar à Cetesb todos os monitoramentos feitos. Seria possível isso que eu 

estou solicitando, Dr. Carlos? Ou é gigantesco, para mostrar quantos monitoramentos se 

faz disso, de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, e mandar as cópias disso tudo que foi feito 

ao longo desses anos. É possível isso? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - É possível sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acho que esse é o 

material fundamental para nós nos situarmos como é bem feito o trabalho de 

acompanhamento do trabalho.  

Eu sou um adepto desse modo de trabalhar, aliás eu aprendi com o TWI, quando 

entrei na Bombril, em 1964, Dr. Carlos, que trabalho é planejamento, execução e controle. 

Não é verdade? Então, o controle é fundamental, o controle é fundamental. Então, isso 

há. E eu, então, faria a seguinte pergunta, com base na sua qualificação profissional. Eu 

não estou aqui para lhe, desculpe a baixa expressão, puxar o saco. Eu estou aqui para 
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fazer justiça, o senhor é qualificadíssimo, o senhor é um quadro respeitabilíssimo, 

respeitadíssimo.  

Então, é nessa qualidade que eu quero que o senhor responda, do alto da sua 

responsabilidade que o senhor atingiu ao longo da sua carreira. Esse trabalho foi bem 

feito, e continua sendo bem feito, da cava subaquática? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sim, deputado, a minha resposta é 

objetiva, esse trabalho foi bem feito e continua sendo bem feito, inclusive os controles 

são muito acurados. Como disse no início dessa oitiva, foi um processo de licenciamento 

muito complexo, é algo grande, ele passou por EIA/RIMA. Aqui na Cetesb nós temos 

mais de 140 empreendimentos cadastrados, dos quais 73, 140 mil empreendimentos, dos 

quais 73 mil são licenciados e acompanhados pela Cetesb no estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos mil, por favor? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perdão, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos mil? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Cento e quarenta mil 

empreendimentos cadastrados, dos quais 73 mil licenciados. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Setenta e três mil 

licenciados. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Desde o mais simples 

empreendimento até o mais complexo, que é um empreendimento dessa natureza, que foi 

a cava subaquática do Canal Piaçaguera, mas nós temos outros empreendimentos, como 

a própria diretora da época, Dra. Ana Cristina, eu era presidente, ela era diretora de 

avaliação de impacto ambiental, acho que ela comentou aqui que são vários 

empreendimentos: uma obra de metrô, um licenciamento de transposição de corpo d'água, 

uma represa, um barramento, se houver, são empreendimentos de grandes proporções. 

Nós temos uma diretoria, que é a de avaliação de impacto ambiental, que licencia e 

controla, cuida especificamente desses empreendimentos. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por exemplo. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Nós temos... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe, desculpe. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Outros empreendimentos que 

chamamos de (Inaudível.) menor porte. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Carlos, o senhor citou 

uma coisa importante. Diga alguns empreendimentos muito maiores do que a cava 

subaquática, muito maiores em todos os sentidos: em custo, em complexidade, em perigo, 

em risco, em tudo, tudo, tudo. Cite alguns investimentos. O senhor falou aí de barragens. 

Por exemplo, a de Amparo seria uma delas? E tantas outras que foram feitas no nosso 

Estado. Foi trabalho de fiscalização, acompanhamento da Cetesb? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cite alguns, cite alguns, 

para que a gente tenha noção de que a Cetesb não cuida de coisinhas pequenininhas só, 

não. Cuida também. Alguns exemplos, por favor. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Como o senhor disse, deputado, 

existem vários empreendimentos que são de pequeno porte e não são menos importantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sem dúvida. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eles (Inaudível.) nossa vida, nosso 

dia a dia. Mas existem grandes empreendimentos, como obras do Rodoanel. As obras do 

Rodoanel demandaram uma avaliação de impacto ambiental detalhada, obra grande, 

ocorreu supressão de vegetação, ocorreram muitas críticas, essas críticas foram tratadas 

tecnicamente. Áreas foram recompostas a título de compensação ambiental. Por exemplo, 

onde o Rodoanel obrigatoriamente teve o seu traçado em cima de reservatórios, que é o 
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caso do Trecho Sul, você tem que ter diques específicos de contenção. Existe uma série 

que chamamos de salvaguardas dentro desses processos de licenciamento. Isso não foi 

diferente com a questão da cava.  

Eu estou citando alguns empreendimentos, Srs. Deputados, que são de grande porte. 

Metrô, em São Paulo, outro empreendimento de grande porte também. Licenciamento de 

fábrica de automóvel. Recordo-me recentemente o próprio licenciamento, vou citar o 

nome da fábrica, que é o que me vem à mente agora, da Toyota, ali na região de Sorocaba. 

Houve todo um processo de licenciamento, compensação de créditos até de carbono foi 

levado, vários programas de gestão.  

Hoje nós tratamos, embora a terminologia meio ambiente, eu me sinto aí no mesmo 

barco que o deputado Barros Munhoz quando ele fala do impacto sobre o serviço público. 

Às vezes tentam desqualificar o serviço público, em qualquer tipo de carreira, o meio 

ambiente, um nome desgastado. Meio ambiente não é uma moda, é uma necessidade, é 

saúde da população. Meio ambiente são processos de engenharia. Você vai a campo, você 

mede, você autoriza, não porque é um rito ordinário cartorial. Muito pelo contrário; é com 

base em medição, é com base em acompanhamento. Então, são alguns empreendimentos 

que eu cito aqui que me vêm à mente, deputado Barros Munhoz: obras de metrô, 

licenciamento de grandes fábricas automotivas, as obras do Rodoanel, que teve... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Represas também, 

barragens de represas? Barragens? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Represas, se for feito um 

reservatório, sim, ele poderá ser objeto de licenciamento, dependendo da sua localização, 

pelo estado de São Paulo. E aí todo o cuidado, não por causa do caso de Brumadinho ou 

qualquer outro caso, que infelizmente foram casos tristes aí que aconteceram em outro 

estado, mas não por isso que a Cetesb passou a controlar, sempre controlou. Processo de 

licenciamento segue rito ordinário. A Lei Ambiental data de 1976, a Lei 997, 

regulamentada pelo Decreto 8468, de 1976, trouxe um arcabouço legal, que 

carinhosamente chamamos de livro, a Bíblia do Meio Ambiente com tabelas de valores, 

de qualidade do meio, limites de emissão para efluentes líquidos, gasosos, mas é algo 

muito amplo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. 
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Finalmente, Dr. Carlos, foi o seguinte: eu fui secretário de Agricultura e 

Abastecimento de São Paulo e comandei os institutos de pesquisa da nossa querida e 

gloriosa Secretaria de Agricultura, com 130 anos de vida, e, portanto, estava sob o meu 

comando o Instituto de Pesca. Graças a Deus e ao governador Fleury, ele criou o Fórum 

Paulista de Desenvolvimento, e eu consegui fazer um orçamento paralelo, não um 

orçamento secreto, como agora virou moda fazer. O meu era... eu fazia um orçamento 

paralelo. No Fórum Paulista de Desenvolvimento se criavam alternativas fora da rotina 

orçamentária do Estado, e graças a isso nós conseguimos modernizar os institutos, e assim 

por diante. Então, eu sei que o Instituto de Pesca não faz o trabalho de laboratórios. Ele 

tem toda a sua estrutura importante para o Estado, mas ele contrata isso. 

Lá na Cetesb, essa questão dos peixes, a qualidade da água, se isso está 

prejudicando a qualidade dos peixes ou não, isso é feito pela Cetesb, ela contrata 

laboratório? Como é que é feito esse controle? Especificamente esse, da vida marinha, e 

sobretudo daquilo que afeta a vida dos pescadores e de todos nós que comemos peixe. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Pergunta muito oportuna, 

deputado. A Cetesb possui, como eu disse, 18 laboratórios. Alguns deles... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos, quantos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Dezoito laboratórios, inclusive 

convido os nobres deputados, oportunamente, se tiverem oportunidade, de visitarem... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor poderia 

mencionar alguma especialidade, quantos? Que tipos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sim, nós temos laboratórios 

físicos, químicos, química orgânica, inorgânica, toxicologia, que é um laboratório que 

justamente analisa o efeito tóxico de determinados componentes, eventuais 

contaminantes, a ictiofauna, peixe, (Inaudível.), a vida aquática. Nós temos, sim, como o 

senhor perguntou, laboratórios que fazem esse monitoramento sob o ponto de vista 

ambiental.  

Nós temos laboratórios microbiológicos, e laboratórios não só aqui na sede da 

Cetesb, no Alto de Pinheiros, mas descentralizados. Temos laboratórios em Cubatão, aí 
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na região, um bom laboratório, que fica no mesmo prédio da agência da Cetesb, moderno 

e que executa, acreditado internacionalmente, que executa uma boa parte dessas análises. 

Taubaté, temos laboratório em Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, Marília e Sorocaba. 

Então, são laboratórios que prestam esse serviço nas diversas especialidades, como disse, 

física, química orgânica, inorgânica, microbiologia, toxicologia, comunidades aquáticas.  

A microbiologia, por exemplo, é num laboratório que conduz processos de 

monitoramento da balneabilidade das praias. Falando em litoral, a Cetesb conduz aí um 

programa de balneabilidade de praias, que monitora 167 pontos no litoral paulista em 240 

quilômetros de praia. São 157 praias, salvo engano, toda semana. Toda semana uma 

equipe sai do litoral norte, outra equipe da Cetesb sai do litoral sul, encontram-se ali na 

região de Bertioga, levam amostras coletadas, com base em procedimentos 

internacionais, preservadas para os laboratórios de Taubaté, Cubatão, às vezes até aqui 

em São Paulo.  

Essas amostras são processadas a partir do final de semana, segunda-feira 

conferidas, terça-feira rechecadas com todo o procedimento internacional auditado, 

quarta-feira sai o boletim de balneabilidade de praias. Então, para a semana, a Cetesb 

informa a população pelo seu site, APP, agora, que é a maior novidade, pelo celular, com 

bandeirinhas vermelhas ou verdes, que é uma forma amigável de objetivamente informar 

para a população, ou a quem de direito, a qualidade e a recomendação da Cetesb, se deve 

ou não, naquele momento, naquela semana se banhar com a água da praia, porque pode 

haver alguma ocorrência que apresentou algum tipo de contaminação naquela praia, e é 

o risco de adoecer. É a questão do programa de saúde pública. Então, são vários 

laboratórios, várias modalidades. 

A pergunta, para finalizar, a pergunta feita pelo Sr. Presidente é: na questão do 

pescado, Cetesb monitora isso? Monitora, faz, fez e executa análise em tecido do peixe, 

análises toxicológicas para verificar... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com que frequência, por 

favor? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Se houve alguma modificação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com que frequência essas 

análises? Semanalmente, todo dia, uma vez por mês. Com que frequência essa do peixe? 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Nós temos o programa de 

monitoramento da qualidade das águas. Esse programa de monitoramento prevê coletas 

bimestrais de qualidade das águas em ritmo, em rito ordinário bimestral. Agora, as 

análises, deputado, são realizadas dentro da necessidade. Se houver necessidade, hoje à 

tarde, de fazer uma coleta e levar uma amostra para laboratório de algum evento, alguma 

suspeita de contaminação ou alguma intervenção em algum corpo hídrico, seja lá na 

região da cava ou qualquer outra região do estado de São Paulo, nós prontamente 

coletamos amostra a qualquer momento e levamos para laboratório. Só um dado 

importante, deputado: a Cetesb realiza, em média, 400 mil análises laboratoriais de água 

e efluentes por ano. Quatrocentas mil análises. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quatrocentas mil análises. 

Quatrocentas mil análises de água.  

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - No estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - No estado de São Paulo. 

Dr. Carlos, o senhor era o presidente, na época, e foi quem assinou a licença de 

instalação? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Não, eu não assinei as licenças, 

deputado, mas eu fui presidente no período de dezembro de 2016 a janeiro de 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor era o presidente 

quando foi concedida essa licença, porque essa licença... 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - A licença ambiental é o diretor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É o diretor que assina, não 

é? Não tem nada a ver com... 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Nesses casos em grande 

empreendimento. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nem o presidente da Cetesb 

e muito menos o secretário. É uma licença de competência do diretor. Não é isso? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - (Inaudível.), competência do 

diretor, nesses casos dos grandes empreendimentos. Ou melhor, para os empreendimentos 

de menor porte, de acordo com a legislação, de acordo com as normas, as agências 

ambientais... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - As agências. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Podem... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é muito importante, 

isso é muito importante, queria deixar bem claro. Então, nos projetos, vamos dizer assim, 

menos complexos, a competência de conceder ou não a licença é do chefe da agência, é 

isso?  

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perfeitamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nos mais complexos, é o 

diretor da área da Cetesb? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perfeitamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Diretor de qual área? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Da diretoria de avaliação de 

impacto ambiental. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Avaliação de impacto 

ambiental. Muito bem. Nunca é o presidente da Cetesb e muito menos o secretário do 

Meio Ambiente? 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Não. 

 

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

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sempre o diretor técnico.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito importante esse 

esclarecimento. Por fim, eu queria fazer uma pergunta meio complicada de ser feita, mas 

que eu tenho certeza de que o senhor vai me ilustrar. Eu quero me abster um pouco do 

meu ufanismo paulista, do meu orgulho paulista, e quero me colocar no campo mais 

técnico possível para formular essa perguntar.  

No contexto nacional e internacional, nós temos o futebol assim, nós temos o skate 

assim, nós temos isso assim, nós temos o desenvolvimento de carros assim. Empresas de 

controle do Meio Ambiente, de defesa do Meio Ambiente, de defesa da vida, como a 

Cetesb: como o senhor classificaria a situação, a atuação, o conceito da Cetesb no Brasil 

e no mundo? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Deputado, eu vou responder não 

com o coração, mas com a questão técnica também. Eu tenho um saudosismo muito 

grande pela Cetesb, tenho uma admiração pelos técnicos que aqui trabalham, mas o 

conceito da Cetesb é: ela é tida como a principal, a mais importante agência ambiental da 

América Latina.  

Isso tem uma motivação também. O estado de São Paulo, por força do seu 

desenvolvimento, foi industrializado rapidamente, os problemas ambientais surgiram, e 

não são novos. A Cetesb veio a surgir só em 1968; as leis ambientais, especificamente 

depois da Convenção de Estocolmo em 72, lá nos idos de 76, mas aí a Cetesb se 

desenvolveu. Desenvolveu rapidamente, teve seu corpo técnico fortemente estruturado.  

Então, hoje a Cetesb é a principal agência do Brasil; ela está bem à frente, adiante 

dos demais estados, sem desrespeito nenhum aos demais estados. Existem boas agências 

ambientais, com as suas limitações, também por conta da existência de determinados 

empreendimentos lá naqueles estados. A Cetesb ajuda muito na elaboração de normas 

federais; inclusive, agora tem uma equipe em Brasília discutindo norma específica, 

técnica, no Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Bem, me sinto 

esclarecido. E, não havendo mais oradores... Ah, deputado Walter, por favor. Deputado 

Walter está inscrito também.  

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Dr. Carlos Roberto dos 

Santos, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite do nosso presidente Barros 

Munhoz. Apenas uma pergunta para tirar uma dúvida: parece que a licença inicial foi uma 

dragagem de até 12 metros. Foi o que eu ouvi ontem. E foi feita uma dragagem de até 15 

metros em alguns trechos, pelos desenhos que eu vi ontem; não em todo o trecho.  

Esse rito de acrescentar, de retirar, de fazer uma maior dragagem: o procedimento 

da Cetesb exige uma nova licença ou já faz direto isso, não há essa necessidade, uma vez 

que esse aprofundamento não traz grandes problemas? Só isso.   

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Professor e deputado Walter 

Vicioni, muito prazer em revê-lo e muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito 

oportuna. O processo de dragagem previa uma profundidade da calha de 12 metros, que 

era uma dragagem para a retirada de material sedimentar. Porém, esse material foi 

retirado, e sempre com as medições intermitentes durante o processo.  

Ao se chegar aos 12 metros - se não me engano, é essa a medida -, verificou-se uma 

qualidade do sedimento ali assoreado, ali sedimentado, de qualidade pior do que tinha 

sido retirado acima. É isso que os autos constam. Então, houve uma necessidade de 

readequação de projeto, tudo previsto na dinâmica do licenciamento, no Eia-Rima; isso é 

previsto, não seria necessário um novo licenciamento.  

Então, foi feito um estudo para o aprofundamento dessa calha, para a retirada desse 

material de pior qualidade, e essa calha vem aprofundada até os 14 e meio metros de 

profundidade. Então, chegando-se ao status atual, que são os 14 metros e meio, a medição 

laboratorial, a caracterização de sedimento ali existente determinou que aquela capa de 

sedimento era uma capa já com uma qualidade melhor.  

Então, já poderia se parar com aquela retirada. Inclusive, retirada essa que não foi 

exatamente no local específico ali, só no calado central, laterais; enfim, o que a medição 

e o monitoramento apontavam para a necessidade. Esses estudos foram feitos, conduzidos 

com o mesmo rigor, e isso foi executado e monitorado com o mesmo rigor. Então, esse 

aprofundamento do calado inicial de 12 para 14 e meio foi uma necessidade dentro do 
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rito ordinário de licenciamento, previstos todos esses processos ou essas etapas dentro do 

Eia-Rima e do próprio rito ordinário de licenciamento.  

A pergunta do nobre deputado foi: haveria necessidade de iniciar um novo processo 

de licenciamento? Não. No entendimento da base técnica e no exame legal da situação, 

não houve a necessidade de um novo licenciamento, porque esse processo fez parte do 

procedimento de licenciamento existente. O procedimento existente abarcou essa 

possibilidade desde a análise prévia das 16 opções de disposição desse sedimento lá 

existente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um aparte, por favor, 

deputado Walter. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Concedido o aparte. Eu já 

estava agradecendo ao Dr. Carlos Roberto.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Carlos, eu diria o 

seguinte: todo projeto... Agora eu vou falar como um engenheiro de ideal e prática, que 

tenho sido ao longo da minha vida, principalmente nos 14 anos em que fui prefeito. Não 

existe projeto perfeito. Não existe um projeto em que não se modifique na sua execução 

alguma coisa. Então, isso é natural, isso é normal - que haja algumas coisas que são 

adequadas à realidade. É isso que eu entendi da sua explicação. Eu estou correto no meu 

entendimento? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Está correto, deputado. Inclusive, 

um ponto importante de ressaltar é que durante a elaboração do projeto dessa cava, da sua 

autorização, do seu licenciamento para operação, nós pesquisamos as possibilidades 

existentes, nós consultamos a agência de proteção ambiental americana, que já consta dos 

autos. Mas volto a reafirmar que um especialista dos Estados Unidos, da agência de 

proteção ambiental americana, registrou no seu parecer dizendo que sim, a cava seria uma 

opção mais do que adequada para aquele propósito que se pretendia no projeto.  

Então, como o senhor bem disse, sob o ponto de vista de engenharia, sob o ponto 

de vista ambiental, não existe projeto perfeito, mas ele é passível de adequações. Se for 

necessário mudar totalmente a rota, por óbvio que a Cetesb não conduziria dentro de um 
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licenciamento específico algo cuja rota mudou totalmente, mas isso era possível, sim, 

naquele momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Muito 

obrigado, Dr. Carlos. Desculpa, Professor Walter; com a palavra novamente.  

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Queria só agradecer ao Dr. 

Carlos Roberto. A minha pergunta se resumia àquele assunto apenas - se tinha ou não 

necessidade de nova licença. Muito obrigado.  

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu que agradeço, deputado.  

 

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

último inscrito.  

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Carlos Roberto. O 

deputado Walter agora perguntou sobre a eventual necessidade de um novo licenciamento 

em função do aumento da profundidade da dragagem, não é isso? Eu quero insistir um 

pouco nessa questão de uma outra forma. Em agosto de 2005, a Cetesb emitiu licença 

ambiental prévia para a dragagem do canal de Piaçaguera e disposição final dos 

sedimentos com prazo de validade de cinco anos.  

A licença de instalação foi solicitada 10 anos depois. Ao invés de solicitar no Eia-

Rima para a emissão de nova licença, antecedida por audiência pública e deliberação do 

Consema, a Cetesb emitiu as licenças de instalação. É praxe na Cetesb, Dr. Carlos 

Roberto, desrespeitar os prazos que ela própria estabelece, ou nesse caso estamos tratando 

de uma exceção? Haveria outros casos semelhantes? O senhor teria conhecimento disso? 

E, nesse caso, poderia mencionar alguns deles, por favor? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Saúdo o nobre deputado Maurici, 

cumprimento o senhor. As suas perguntas sempre oportunas. Nesse caso, foi dada a 

licença prévia. A licença prévia não passa por caducidade se tivermos algum tipo de 

movimentação ou intervenções de sequência temporal lógica dentro do processo, que foi 

o que aconteceu. Então, não haveria necessidade de um novo licenciamento ou muito 
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menos a expiração de uma licença, por maior que seja o tempo decorrido entre a licença 

ou um processo e outro.  

Lembrando-se que o procedimento que envolveu o canal de Piaçaguera é um 

procedimento muito complexo. Agora, quanto a cumprimento de prazos, a Cetesb busca 

sempre cumprir os seus prazos, sim, salvo um caso em que ocorra alguma intervenção 

por parte do interessado, alguma necessidade de ouvir outro órgão ou alguma 

intercorrência em que haja necessidade de paralisação daquele prazo corrente para que, 

por segurança técnica ou jurídica, você dê sequência ao licenciamento.  

Nesse caso em especial, o tempo decorrido entre uma licença e outra não é 

caracterizado como morosidade ou dormência, ou o processo ficou dormindo. Muito pelo 

contrário, ocorreram muitas intervenções e diversas ações durante o processo. Então, não 

há fundamentação legal, pelo que vi na peça processual, para um novo licenciamento; não 

haveria essa necessidade. 

 

O SR. MAURICI - PT - Que intervenções teriam sido essas, Dr. Carlos Roberto, 

que houve e que mantiveram vivo o projeto em processo? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Por exemplo, caracterização de 

sedimento existente durante determinado período. A caracterização não pode ser pontual, 

deputado. Então, dentro do processo técnico de engenharia, às vezes existe a necessidade, 

para que se tenha maior segurança. E aí o técnico da Cetesb é muito rigoroso nisso, e às 

vezes o empreendedor tem as suas razões de reclamar.  

Mas, por segurança técnica, às vezes há a necessidade de ter medições durante esse 

tempo, ou adequações de documentação, ou consultas a outros órgãos. Eu não consigo 

nominar cada uma delas, mas se precisar ser mais específico, eu posso buscar aqui na 

Cetesb esclarecer melhor à CPI.  

 

O SR. MAURICI - PT - Obrigado, Dr. Carlos Roberto. Deixe-me perguntar 

também: considerando que o material retirado por dragagem do leito do canal é altamente 

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

sob o ponto de vista estritamente ambiental?  

Não haveria alternativas mais seguras e de maior eficácia ambiental, como por 

exemplo o tratamento prévio para a descontaminação dos sedimentos antes da disposição 

final ou o destino com confinamento em solo, onde as condições de controle são, em tese, 
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muito superiores? E há registro, no Brasil ou no exterior, da utilização de cavas 

subaquáticas com as características “forte” e “capacidade de armazenagem” similares às 

destinadas a conter material altamente contaminado? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Deputado, dentro do meu limite 

de conhecimento, nós temos no mundo mais de 30 cavas ou experiências desde a década 

de 1970. Acho que, para ser mais exato, são 34 empreendimentos de características 

similares, umas com mais volume, outras, a grande maioria, com menor volume.  

Porém, durante o processo de licenciamento dessa cava subaquática, durante todo 

o processo de EIA/Rima, foram avaliadas várias opções, cada qual para o seu tipo de 

disposição. A cava subaquática, esse empreendimento, teve uma classificação muito boa 

dentro da matriz de qualidade ambiental. Veja bem: a matriz não é a vontade do 

empreendedor ou a vontade da Cetesb. É um checklist padrão onde os técnicos colocam 

a sua pontuação de acordo com as características de cada tipo de empreendimento.  

Então, salvo engano, nesse processo de EIA/Rima, de licenciamento, 16 opções 

foram avaliadas como um todo e aqui apareceu a cava subaquática com uma classificação 

muito boa. Quando se chegou, pelo monitoramento e acompanhamento, em volume de 

material a ser dragado, a determinada característica e necessidade de exposição, se 

mostrou, por opção do empreendedor, que foi apresentada e a Cetesb avaliou e consultou, 

inclusive, por ser algo grande, por ser algo importante e envolver muita coisa, consultou 

a Agência de Proteção Ambiental Americana, que é uma boa base que a Cetesb usa como 

referência. Nós temos um relacionamento muito íntimo.  

Nos anos 1970, quando a Cetesb foi concebida, quando começou a se desenvolver, 

a Agência de Proteção Ambiental Americana já estava totalmente consolidada e a Cetesb 

adotou um modelo de comando e controle, um modelo de gerenciamento muito parecido 

que funciona até hoje. É claro que foi modernizado, mas funciona até hoje. 

Essas opções, deputado, elas foram estudadas dentro do processo de licenciamento. 

Como técnico, dentro do meu limite de conhecimento, eu entendo que foi uma boa opção 

e os dados laboratoriais demonstram a segurança com a qual esse processo foi conduzido.  

Essa cava já foi fechada, essas medições foram executadas, como eu disse, em 

grande volume - foram mais de 70 mil resultados em laboratório -, esses resultados foram 

analisados estatisticamente, pontualmente, cada um deles, se teve algum evento crítico ou 

não. Isso tudo é considerado no processo de controle e na manutenção ou adequação das 

exigências técnicas constantes em cada licença ambiental emitida.  
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O SR. MAURICI - PT - Sr. Carlos, previamente à operação de dragagem do canal, 

de implantação da cava e do 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 foram realizados junto a essa 

comunidade? O senhor tem conhecimento? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu não tenho aqui nominalmente 

os contatos realizados, deputado, mas posso pedir para levantar, se a comissão assim 

desejar.  

A informação que nós temos e o que acompanhamos, dentro do meu limite de 

conhecimento, é de que sim, foram feitos contatos, a audiência pública envolveu todos os 

interessados, os processos de audiência pública, e, uma vez emitida a licença durante o 

EIA/Rima, foram estabelecidas exigências técnicas e essa exigências trazem a 

necessidade de um programa de gestão ambiental no entorno.  

Esse programa de gestão traz vários projetos e um desses projetos, pelo que me 

consta, é o monitoramento da qualidade do pescado da região, como estava antes. 

Lembrando que foi feita toda uma caracterização e a qualidade do pescado hoje.  

Então, ainda perguntei a técnicos da área e de laboratórios, esses dias, se a qualidade 

do pescado se mantinha inalterada hoje, depois da cava fechada, e a resposta foi positiva. 

Sim, não houve nenhuma intervenção por conta... Não há hoje nenhuma intervenção na 

qualidade desse pescado com relação ao projeto lá executado.  

Isso ainda continua sendo monitorado, seja por um programa da Cetesb, que é sua 

responsabilidade institucional na região, ou por conta do licenciamento específico da cava 

subaquática. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela oportunidade, um 

aparte? Dr. Carlos, essas audiências públicas tiveram atas? Tinha ata? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Todas elas, deputado, estão no 

processo de licenciamento. Isso pode ser apurado a qualquer momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vou solicitar à 

assessoria, por favor, que solicite à Cetesb o envio das atas das reuniões, das audiências 
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públicas executadas. Os exames laboratoriais nós já pedimos, sobre o pescado, que todos 

também nos sejam enviados. Ok? Mas isso vamos pedir à diretoria da Cetesb. Desculpe. 

Deputado Maurici, por favor.  

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Carlos Roberto, o anexo de licença, da licença 

ambiental prévia, solicita ao empreendedor demonstrar o cumprimento de 39 exigências 

técnicas, como condição para a Cetesb emitir a licença de instalação. A Cosipa, atual 

Usiminas, cumpriu todas essas exigências? Apresentou os documentos comprovando? 

Nesse caso, Sr. Presidente, solicito que esses documentos fossem encaminhados para a 

comissão. Por favor, Dr. Carlos. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Pois não, deputado. Quando é 

emitida uma licença, independentemente da sua fase - licença prévia, licença de instalação 

-, elas trazem, muitas vezes, as suas exigências técnicas. Aqui não foi diferente. Então, 

para você migrar de fase de uma licença para outra, não há migração de fase se você não 

cumprir as exigências técnicas lá constantes.  

Então, a minha resposta preliminar é que sim. Para a emissão da licença de 

operação, foram cumpridas todas as exigências técnicas da licença anterior. Isso está 

disponível no processo de licenciamento que pode ser requisitado a qualquer momento 

também.  

 

O SR. MAURICI - PT - Dr. Carlos, na verdade, eu estava me referindo à licença 

de instalação.  

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sim, a licença de instalação traz 

exigências técnicas. Ela não migra, porque o objetivo final do empreendedor é operar o 

empreendimento. Então, temos a licença prévia, que avalia a factibilidade, a viabilidade 

do projeto e aí a Cetesb atesta: “Olha, tudo aquilo que você apresentou, EIA/Rima e tudo 

mais, te dou a licença prévia e você pode... É viável o seu projeto, você pode dar 

continuidade ao seu projeto”.  

Em determinado momento, é solicitada a licença de instalação, que é a 

movimentação de equipamento e a construção do empreendimento. Em final momento, a 

licença para operar o empreendimento, seja ele qual for. A cada uma dessas etapas, 

deputado - me desculpe se não expliquei direito -, existem a exigências técnicas.  
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Essas exigências têm que ser cumpridas para a migração de fase. Se, na licença 

prévia, existem 39 exigências, elas têm que ser cumpridas para você poder operar durante 

o processo de implantação, que é a instalação. A Cetesb acompanha o cumprimento 

dessas exigências durante a tal licença que, no caso, como o nobre deputado disse, é a 

licença de instalação.  

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado então, Dr. Carlos Roberto. Sr. Presidente, 

solicito a V. Exa. que peça também os documentos que comprovem intervenções feitas 

no período de cinco anos a partir da licença prévia, como observou o Dr. Carlos. Muito 

obrigado. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu que agradeço, deputado. O 

prazer é meu. 

 

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

Cezar. (Pausa.) Acho que está sem som, não está? Seu microfone está ligado, deputado 

Cezar? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Estão me ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agora sim.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia, presidente; bom dia, Carlos Roberto; bom dia 

aos deputados. A cava nos deixa muito curiosos pelo que estamos ouvindo aqui. O senhor 

está na qualidade de convidado, então o senhor veio só nos esclarecer. Muito obrigado 

por estar aqui sendo nosso convidado, mas tem coisas que a gente precisa saber. Em 2005, 

foi dada a licença ambiental prévia. Depois, em 2017, o senhor era presidente, não era? 

O senhor deu a licença da operação. Foi o senhor que deu essa licença em 2017. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Em 2017, deputado, a licença foi 

emitida pela Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Eu era o presidente à época 

e, com base no processo, no rito ordinário de licenciamento, a Diretoria de Avaliação de 

Impacto Ambiental emitiu, ato final, a licença de operação da dragagem.  
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O SR. CEZAR - PSDB - O senhor como presidente. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sim. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O laboratório que cuida da análise das águas, dos peixes, 

ele instalou-se na Cetesb em que ano? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Posso errar o ano aqui, mas ele 

data dos idos de 1990; 1989 ou 90. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Mil, novecentos e noventa. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Mas há de confirmar, deputado.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então o senhor tem 18 laboratórios aí e esse foi em 1990. 

Em 1990, nós já tínhamos... Eu vi aí, eu respeito a Cetesb, o presidente fala muito bem 

da Cetesb, o senhor também. Ficamos quase 40 minutos só falando bem da Cetesb.  

Agora vou falar ao senhor: olha, colocaram uma gota de oxigênio limpo no oxigênio 

que Cubatão respira. O senhor é ciente disso, o senhor sabia disso, dessa contaminação 

que havia em Cubatão. A Cetesb sabia do que acontecia em Cubatão. Nós tivemos até 

crianças nascendo sem cérebro. Vimos os morros em volta de Cubatão totalmente 

defasados por materiais químicos. E como que a Cetesb, desde 1965, permitiu que 

jogassem no Canal Piaçaguera essa quantidade de tóxicos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sr. Presidente, pela ordem, eu 

posso responder? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pode, sim. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pode, é para responder.  

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Ok, muito obrigado. Deputado 

Cezar, muito obrigado, eu saúdo o senhor também.  
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A Cetesb não ficou inerte ao longo de todos esses anos. Não vou fazer uma defesa 

da Cetesb, vou apenas contextualizar o trabalho que tive o prazer e a oportunidade de 

participar também na região de Cubatão.  

Cubatão, nos idos dos anos 1980, talvez o presidente desta comissão tenha melhor 

conhecimento da situação, como bom conhecedor da região, e o senhor também, deputado 

Cezar, Cubatão era intitulado como o “Vale da Morte”, lá nos anos 1980. Então, houve 

um grande processo de recuperação da região de Cubatão e aqui não estou dizendo que 

Cubatão foi alçado a um (Inaudível.) ecológico, com todo o respeito, não.  

Ali se instalou, lá atrás, um polo industrial muito grande, anterior até à criação da 

Cetesb. A contaminação foi tão grave que, nos anos 1980, na primeiro vez que visitei 

Cubatão, no ano de 1985, eu voltei, sinceramente, com o nariz ardendo, os olhos ardendo, 

e muitos eventos que todos nós acompanhamos, da Serra do Mar ficar descoberta a ponto 

de termos uma possível catástrofe, como aconteceu em Caraguatatuba e tudo mais.  

Eu tive o prazer de trabalhar em um grande processo de revegetação da Serra do 

Mar, aquele com as bolinhas, (Inaudível.) com sementes dentro, que foi feita a semeadura 

da Serra do Mar. Eu participei daquele processo, operei aquela máquina, joguei semente 

lá.  

Então, eu me recordo, inclusive, nos anos 89, 90, 91, 92, 93, de um processo enorme 

de revegetação da Serra do Mar, combinado com um processo austero de comando e 

controle na região de Cubatão, um processo de modernização das instalações industriais, 

instalação de novos filtros, novas tecnologias, readequação de processo industrial, 

substituição de matéria-prima, tudo isso culminou com a melhoria significativa da 

qualidade ambiental da região de Cubatão, a ponto de Cubatão ser tido hoje como um 

modelo de recuperação ambiental no mundo. Isso foi apresentado em congressos 

internacionais, me recordo até de um deles que ocorreu no Japão.  

De novo: dentro de suas limitações, a Cetesb atuou, sim, desde os anos 1970, na 

recuperação de várias regiões do estado de São Paulo, intensamente na região de Cubatão. 

Isso não foi restrito à poluição atmosférica, mas também à poluição dos estuários, à 

poluição das águas.  

O programa de balneabilidade das praias não serve só para informar a população. 

Isso é muito importante. Isso é um programa de Saúde Pública, mas também com um 

acompanhamento de eventual contaminação, provocada por eventual dano momentâneo 

de algum tipo de empreendimento. 
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Então, esses programas de monitoramento e controle, que a Cetesb faz, que têm se 

modernizado ao longo dos anos, volto a dizer, eles, embora pareçam não resolver na 

totalidade, mas em caráter paulatino, com metas progressivas, nós percebemos, sim, eu 

pelo menos, ao longo desses 32 anos, percebi um grande avanço. 

No caso desta cava aqui, ela foi amplamente estudada, uma questão meramente 

administrativa. Houve um estudo técnico, que envolveu várias opções, ocorreu todo o rito 

ordinário do licenciamento, e, de novo eu digo aqui, com 40 técnicos envolvidos. Não é 

possível que nenhuma percepção diferente daquilo que foi feito aqui, ninguém tenha 

visto. 

E aqui nós trabalhamos dentro de uma hombridade técnica, a Cetesb, eu sou um 

funcionário de carreira, como presidente ou como diretor, eu jamais pediria algo de errado 

para um técnico meu. Pressão, o dia inteiro isso acontece, mas o servidor público não 

pode se acuar mediante uma pressão. Isso daí acontece diariamente. Me faz até lembrar a 

fala de um ex-professor meu, Dr. Mário Sergio Cortella, que diz que o servidor que serve 

a alguém ou a si próprio, não serve. Eu adotei isso como modelo. 

Então, nós servimos aqui, de forma técnica, honrosa, e aqui posso afirmar para os 

senhores, esse processo de licenciamento foi um processo complexo. Ele travou diversas 

batalhas técnicas. Ele seguiu o rito ordinário, foi demorado. Agora, o que me deixa mais 

tranquilo, que é a minha área de atuação e conhecimento, são as medições. As medições 

comprovam que nós temos, atuamos de forma adequada, a Cetesb atuou. O projeto se 

mostrou eficaz, e nós estamos monitorando.  

Monitoramos antes, diagnosticamos, monitoramos durante a execução, para 

eventual troca de rota, porque, como bem disse o nobre deputado Barros Munhoz, não 

existe projeto perfeito, e existe, às vezes, a necessidade de mudança de tecnologia. Aqui 

não houve essa necessidade. Então, nós conduzimos esse processo até o seu encerramento 

técnico, por hora, mas a medição, e o monitoramento e o desempenho, continua e 

continuará sendo monitorado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu vou chegar em cavas. Eu vou falar com o senhor de 

cavas. Eu estou falando isso para chegar em cavas. O senhor mesmo citou, “Vale da 

Morte”, o senhor chama lá de “Vale da Morte”. O senhor e o meu presidente levantaram 

a Cetesb lá em cima, e agora eu vi na sua fala, que você falou para mim assim: “nas 

limitações da Cetesb...”, aí o senhor abaixou um pouco a bola. 
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Lá nesse canal, que é contaminado, perguntei para o senhor, como é que essa 

contaminação chegou no fundo, o peixe era contaminado. Ali no “Vale da Morte”, 

morreram muitas pessoas, e a Cetesb sabia disso. O senhor dorme tranquilo, sabendo que 

pessoas, que ali era o “Vale da Morte”? O senhor disse para nós que tinham 18 Cetesb 

em toda a São Paulo, tem lá na Baixada Santista uma Cetesb? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Nós temos duas, deputado, nós 

temos uma no município de Santos... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - E elas trabalharam nisso, ou não? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Trabalham incansavelmente, 

deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Trabalharam? Não falo de trabalho, trabalharam nesse 

também? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Desde o ano de sua criação, desde 

o ano de sua inauguração lá no local. A agência ambiental de Santos, ela existe desde os 

anos de 1970. A de Cubatão não tem uma data exata, mas também é bastante antiga, e 

trabalham, trabalham, sim.  

Quando eu disse para o senhor “dentro das limitações da Cetesb”, qualquer empresa 

ou instituição, entendo eu, que tem suas limitações, aí buscamos alternativas técnicas de 

alguém que seja mais conhecedor, ou tenha melhor competência. A Cetesb, por exemplo, 

nesse caso das cavas, buscou a confirmação técnica de um órgão especializado.  

No nosso caso, foi um órgão que detém um respeito mundial, que é a Agência de 

Proteção Ambiental Americana, porque não tínhamos competência para realizar esse 

processo? Ao meu ver, pelo meu conhecimento, os técnicos da Cetesb detêm 

conhecimento para analisar, mas foi ato confirmatório.  

Olha, por se tratar de um procedimento tão crítico, que demandou tanto 

questionamento, então, cabe aqui, talvez, uma opinião isenta de outro país, de um técnico 

altamente especializado, e conhecedor do nosso site, aqui. Então, isso que foi consultado. 

E isso nos deixou com uma boa tranquilidade. 
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A pergunta que o nobre deputado me fez, se hoje, dentro do meu ritmo de trabalho, 

ou do meu tipo de trabalho, se eu durmo tranquilo, eu durmo tranquilo. Eu me preocupo 

com a saúde da população, e me preocupo com os andamentos dos trabalhos, sempre para 

melhor. Eu durmo tranquilo, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Me permite um aparte, 

deputado Cezar, por favor? Deputado Cezar, o senhor me permite um aparte? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Permito. Vai enriquecer (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Carlos, eu entendo 

o inconveniente, e me permita, querido companheiro deputado e amigo, Cezar, invocar 

uma situação pessoal minha, mas eu participei desse processo em 1985. Eu era chefe do 

escritório da Petrobras no estado de São Paulo. Eu fui indicado pelo presidente Hélio 

Beltrão, porque eu tinha, segundo ele, ao analisar o meu currículo, uma experiência 

empresarial, e uma experiência política, porque eu já tinha sido prefeito da minha cidade. 

E a minha primeira tarefa foi tirar a Petrobras das páginas policiais, e colocar a 

Petrobras no seu devido lugar. Tinha acontecido o fatídico episódio de Vila Socó, onde 

mais de 200 pessoas faleceram. Eu participei disso, então, eu queria fazer uma sugestão 

e um pedido, agora como presidente da CPI, eu acho muito importante, mas muito 

importante, e têm filmes da época, a Globo passava isso todo o dia, da situação do “Vale 

da Morte”, da situação de Cubatão, em 1985, 84, 86, 90, e, logicamente, isso de um ano 

para o outro, não se consertou, é lógico. 

Tem lugares aí do mundo que estão há 100 anos tentando melhorar e não 

conseguiram, eu acho que é muito importante, Dr. Carlos, e fica feita, aqui, agora, uma 

solicitação oficial, que os senhores rememorem como era aquela região, e como é hoje. 

Eu acho que é extremamente importante. 

Obrigado pelo aparte, querido companheiro, Cezar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Deputado Cezar, me permite um aparte? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Só uma... Madalena, por favor, Dr. Carlos Roberto, o 

senhor permite, o senhor é convidado, o senhor permite que eu faça perguntas ao senhor, 

e o senhor responde, ou eu paro por aqui? O senhor é o nosso convidado. 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu sou convidado, e estou honrado 

por esse convite, eu respeito muito essa Casa, e o senhor, na minha opinião, estou aqui 

para servi-los, para esclarecer. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então, eu vou fazer outra pergunta para o senhor. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - E de conhecimento, ao meu ver, 

se o presidente da Comissão permitir, eu estou à disposição. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor me permite um aparte, deputado 

Cezar? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Permito, Permito. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Para não perder o gancho, cumprimentar 

o engenheiro Carlos Roberto, e nós tivemos uma divergência muito grande com o 

interrogado de ontem, convidado de ontem, professor Hélio, na qual não confere, e não 

bate com o que ele acabou de mencionar, que Cubatão e Santos foram acionados para 

acompanhar os trabalhos.  

E ontem, professor Hélio, que era o responsável pela unidade local da Cetesb em 

Cubatão, não recebeu nenhum comunicado para acompanhar os trabalhos, e acompanhar 

as condicionantes impostas pela Cetesb matriz, que estava sob a direção do engenheiro 

Carlos Roberto. Gostaria que constasse em ata, Sr. Presidente. 

Obrigado, deputado Cezar, pelo aparte. E estou inscrito para questionar o 

convidado. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sr. Presidente, pela ordem. Se 

possível, gostaria que o senhor me concedesse um tempo só para (Inaudível) o nobre 

deputado Ricardo Madalena... 

 

O SR. - PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois, não 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Muito obrigado. Deputado Ricardo 

Madalena, eu saúdo o senhor e também manifesto meu imenso respeito e prazer em revê-

lo. Com relação ao apontamento do convidado de ontem, pelo o que me consta, o Sr. 

Hélio Lopes, ele é funcionário aposentado da Cetesb, trabalhou em algum tempo na 

unidade de Cubatão, mas ele se aposentou muito antes desse procedimento todo.  

O Sr. Hélio Lopes está aposentado há muitos anos. Eu precisaria apurar quanto 

tempo faz, mas não caberia manifestação do Sr. Hélio Lopes, neste processo, a não ser 

porque o processo é público, qualquer um pode acompanhar, mas ele não deveria ser 

acionado como Cetesb estando aposentado.  

Então, eu acho que há uma divergência de tempos, aí. O gerente de Cubatão, já há 

muitos anos, é um profissional, e o Sr. Hélio Lopes é um funcionário aposentado da 

Cetesb, há muitos anos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Deixa eu fazer outra pergunta, engenheiro 

Carlos Roberto. A licença seria para 1,6 milhões de (Inaudível.), e pulou para 2,4. Isso 

foi porque a cava, o CAD de doze pulou para quinze? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - A questão do volume a ser 

dragado, deputado, foi tratada no processo de licenciamento, como eu disse, esse 

licenciamento foi conduzido por etapas, e uma dessas etapas foi justamente a remoção de 

uma cava superior de sedimentos. Identificada a necessidade de um maior 

aprofundamento da calha, é natural que se tenha um volume, que se obtivesse, um volume 

maior de (Inaudível.) para se colocar de alguma disposição final. 

Tudo isso previsto na dinâmica do licenciamento no rito ordinário, sem sair do rito 

ordinário do licenciamento. É isso que preconizam as normas e as regras de licenciamento 

aqui da Cetesb. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Quem contratou os americanos, e quem pagou? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - O americano, o técnico da agência 

(Inaudível.) americana, a agência ambiental tem um acordo de colaboração. Não há custo 

envolvido nisso. Então, existe uma conversa entre técnicos das principais instituições 

ambientais. E não é diferente entre a Cetesb e o órgão ambiental americano, o Usepa. 
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Esse técnico americano é (Inaudível.), dada a sua alta especialização nesse tipo de 

empreendimento. 

Então, ele foi consultado, e gratuitamente lavrou um parecer, e emitiu e apresentou. 

Olha, é o meu parecer, com papel timbrado da Usepa, mas sem custo envolvido. Sem 

custo. Foi uma gentileza entre técnicos. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - As duas perguntas que eu fiz foram voltadas ao 

engenheiro Hélio. Ele disse que houve um pagamento aos americanos. (Inaudível.) 

 

 O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu desconheço, deputado. Mas, 

se a comissão preferir apurar essa questão, estamos à disposição. Tudo que eu... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O senhor conhece a ACTA? Sabe essa empresa? ACTA? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - O senhor pode detalhar melhor o 

nome dela? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - É ACTA. Ontem o Dr. Hélio falou dela para nós. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - ACTA é alguma associação, 

presumo?  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Não, é uma consultoria. Uma empresa que (Inaudível.) 

trabalhou aí. O Dr. Hélio deu ontem o nome dela aqui. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Me permita, deputado Cezar. Eu tenho a 

impressão que é a Cepea. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sei quem é essa Cepea. Eu sei que 

é uma empresa de consultoria. Sei quem é. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Ela participou, a Cepea? 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Pelo que nós temos nos autos aqui, 

eu não sei se ela foi contratada para fazer alguma coisa. Precisaria revisitar os autos. Eu 

sei que ela teve, em algum momento, participação em falar sobre o processo, ou opinar. 

Eu não tenho aqui, em mão, agora, essa informação (Inaudível.). Para evitar falha da 

minha parte, eu me comprometo até a responder e complementar essa informação. Se 

(Inaudível.) participação formal. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, eu me dou por satisfeito. Muito obrigado, 

Carlos Roberto, pelo seu esclarecimento. Eu me dou por satisfeito. Obrigado. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Eu que agradeço, deputado. 

Sempre um prazer (Inaudível.). 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu tomarei a liberdade de fazer uma 

complementação da colocação feita, com muita oportunidade, pelo nobre deputado Cezar, 

no seguinte sentido. A Cepea tem como presidente o Dr. Sergio Pompeia. O Dr. Sergio 

Pompeia é um homem reconhecidamente competente na área ambiental, especialmente 

em oceanos, e nesse tipo de trabalho, na sua opinião, Dr. Carlos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perfeitamente, sim, conheci o Dr. 

Sérgio Pompéia. É um especialista na área ambiental e, principalmente, nessa questão que 

está sendo tratada agora.  

Sim, ele é o integrante desse CPEA. Vistoria ambiental. 

 

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

nobre deputado... 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - A resposta é: sim, ele é um 

especialista da área. Respondo pela época que convivi aqui na Cetesb. Não trabalhei 

nunca diretamente com ele, mas tem a sua reputação aqui dentro da Cetesb. 

 

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

deputado Ricardo Madalena, o último inscrito, porque temos que ouvir ainda mais um 

convidado. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Cumprimento todos os pares e já vou logo 

questionando o nosso convidado. 

Sr. Carlos Roberto, na sua opinião a cava está de acordo com as especificações do 

Cosema e Conama e com a deliberação do Cosema nº 34/88? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Deputado Ricardo Madalena, eu 

precisaria reler as deliberações que o senhor mencionou aqui, mas, sim, existiu uma 

deliberação, que não me recordo o número agora, que autorizou, após o devido rito 

ordinário e consultas públicas, autorizou o licenciamento. Passou pelo Conselho Estadual 

de Meio Ambiente. 

Então sempre a Cetesb cumpre fielmente o que foi deliberado no conselho, o que 

foi previsto no EIA/Rima e o que está escrito na respectiva licença. Sempre. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá, ok. Sr. Presidente, aproveitando o 

gancho para poder usar a palavra no tempo do deputado Cezar, eu solicito cópia do 

convênio com os americanos, dito aqui pelo Sr. Carlos Roberto. E há um convênio de 

troca de conhecimento entre a Cetesb e os técnicos americanos. Então nós requisitamos 

essa cópia desse convênio e todos os relatórios enviados pelos técnicos americanos, o 

parecer dos técnicos americanos, para esta Presidência da CPI. 

Sr. Carlos Roberto, na sua opinião a alternativa cava subaquática subentende que 

foi a alternativa de número quatro ou cinco, se não me falha a memória. Por que as demais 

foram descartadas? O senhor, como presidente na época, qual conhecimento o senhor 

obteve para poder descartar três, quatro alternativas para chegar na cava subaquática? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - A equipe técnica, deputado, 

formada por 40 técnicos da Cetesb, analisou, exaustivamente, durante o processo de 

licenciamento, todas as opções. E, durante as etapas de execução desse processo de 

dragagem, considerando volume, caracterização do sedimento e tudo o mais, chegou-se 

na opção de que a cava subaquática seria a melhor opção nessa etapa de execução. 

Então foram trazidas à diretoria essas opções para a tomada de decisão e a emissão 

das licenças. Eu, particularmente, fico seguro, considerando que houve exaustivo estudo, 

os técnicos se debruçaram em cima das opções sem nenhuma parcialidade, de forma 

totalmente imparcial, e com todo o arcabouço técnico que nós temos e a (Inaudível.) de 
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medição e o rito ordinário, seja ele administrativo ou não, eu me sinto confortável em 

responder para o senhor, deputado, que eu fico tranquilo com a posição adotada pela 

equipe técnica e diretoria responsável da Cetesb. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Sr. Presidente, eu requisito o nome 

de todos os técnicos envolvidos, o engenheiro Carlos Roberto falou em 40 nomes, então 

eu requisito o nome de todos os técnicos e os pré-estudos da época que foram feitos para 

descartar 3, 4 alternativas para chegar na cava subaquática. 

Na sua opinião, foi adotada a cava subaquática por ser mais... Por ser uma 

alternativa de custo menor perante as outras alternativas? Sim ou não? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Deputado, não. A Cetesb avalia 

sob o ponto de vista ambiental. Ela não se deixa... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Econômico. Só isso. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem conhecimento da ART que 

foi expedida pelo EIA/Rima e os responsáveis técnicos da execução? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Esse documento especial eu não 

vi, mas sei que existe. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor sabe quantos metros cúbicos 

foram despejados nessa cava, com anuência da Cetesb? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - O volume exato, dois milhões de 

metros cúbicos, dois mil e oitocentos, eu precisaria avaliar os autos, mas é algo acima de 

dois milhões de metros cúbicos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem conhecimento de que existe 

cava desse mesmo teor em algum lugar do mundo? 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Como eu disse anteriormente, 

deputado, por oportuno, existem outras diversas cavas, temos registros diversos de 34 

cavas ao longo do mundo. A equipe técnica da Cetesb, Dr. José Eduardo Bevilacqua, que 

acho que aqui já esteve, Dra. Marta Lamparelli, enfim, são funcionários que atuam no 

nosso dia a dia, de reconhecida competência, visitaram em várias oportunidades algumas 

opções. Sei que na Alemanha existe um modelo, na Holanda existe um modelo muito 

grande, então, de volumes até maiores.  

Eu não consigo, confesso para o senhor, que não consigo neste momento discutir 

tecnicamente a questão dos volumes, mas isso pode, em uma próxima oportunidade, junto 

com acompanhamento técnico mais especializado, esclarecer essa questão também, 

deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Eu quero que se registre, Sr. 

Presidente, que ele falou que no mundo tem, com certeza, acima desse volume. Eu 

pesquisei e não achei mais que 400 mil metros cúbicos. E nós estamos com quase seis 

vezes o volume que eu consegui pesquisar. Então gostaria de saber onde que são essas 

demais cavas, com volume desses que só encontrei aqui no Brasil até o momento. 

Teve anuência do senhor, e conhecimento, para a cava que estava autorizado um 

volume “x” e aí se tornou “x + y”? Teve a sua anuência como presidente? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Não é autorizável pelo presidente 

da companhia isso. Não é autorizável. Isso é discutido no âmbito técnico até nível 

(Inaudível.), mas o processo é público e ele foi amplamente discutido em diversos 

âmbitos, Conselho Estadual do Meio Ambiente, tudo mais.  

Aliás, esse processo é altamente visualizado, então muitas instituições, muitos 

interessados, sejam lá quais forem, eles estão acompanhando, questionam em seu 

momento oportuno e perguntam para a Cetesb. Nós informamos já, tecnicamente, a várias 

instituições, desde Ministério Público até associações interessadas que requisitam 

informação técnica à Cetesb e a Cetesb responde dentro da sua responsabilidade. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor era presidente na época. Até 

onde vai a sua responsabilidade pessoal para que a cava subaquática recebesse a LP, LI e 

LO? Não sei se recebeu. 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - A responsabilidade legal do 

presidente da estatal, da empresa, ele tem responsabilidade corporativa. Eu digo aqui que 

estou confortável em acatar o que a equipe técnica da Cetesb desenvolveu ao longo desse 

processo e o que a diretora de licenciamento à época assinou das licenças, porque houve 

um estudo reforçado, houve uma adequação necessária, cumpriu-se rigorosamente o 

previsto na dinâmica do licenciamento, então eu afirmo, nobre deputado, que eu estou 

tranquilo, como ex-presidente da empresa, em confiar nesse licenciamento que assim foi 

feito. E aqui não me eximo de nenhuma responsabilidade da investidura no cargo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor sabe por que o Ministério 

Público Estadual e o Federal tentaram impedir a construção da cava? Isso foi demonstrado 

em projeto a viabilidade para os órgãos de controle jurídicos? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Sim, sempre a tomada de decisão 

carece de um acompanhamento jurídico. Posso dizer que nós primamos pela segurança 

técnica e jurídica. Quanto ao Ministério Público Estadual ou Federal, o Ministério cumpre 

rigorosamente o seu papel, que também passa por uma espécie de fiscalização, de 

acompanhamento. Ocorreram vários questionamentos e todos foram respondidos dentro 

da melhor boa técnica. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Sr. Presidente, devolvo a palavra, 

obrigado pela oportunidade. 

 

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

Ricardo Madalena. 

Dr. Carlos, pela oportunidade, em quantas oportunidades esse assunto foi debatido 

no Consema ao longo de 2005 até hoje? Aproximadamente, se uma vez, duas vezes. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Deputado, se eu for responder 

agora eu vou errar o número, mas foram diversas vezes, porque o Consema, durante suas 

reuniões ordinárias, embora não trouxesse à pauta esse assunto, sempre havia alguma 

manifestação ou pedido de vista ou pedido de informação técnica, que lá era recolhido, 

me recordo, e levado à Cetesb. A Cetesb preparava a resposta e ia até a plenária defender. 
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Eu prefiro não colocar um número aqui porque senão eu vou errar. Eu posso apurar 

isso e responder se o senhor desejar.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu pediria que o senhor 

fizesse isso, todas as oportunidades em que o tema da cava subaquática foi debatido no 

conselho. 

E, só por fim e pela oportunidade, como é composto o Consema? Quem compõe o 

Consema? Quem faz parte do Consema? Quem decide, em última instância, é o Consema, 

quem compõe o Consema? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - O Consema é multidisciplinar, 

temos representantes da sociedade civil, de governo, de universidades. Temos 

responsáveis por indústria, a Fiesp faz parte do conselho aqui no estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos membros são, 

aproximadamente, do Consema? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Puxa vida... Secretários são mais 

de 20. Eu não sei dizer, mas eu... 

 

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

informação e, sobretudo, que órgãos são representados no Consema e votam no Consema. 

Ok? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Ok, está anotado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu acredito que 

tenhamos concluído. Eu agradeço sinceramente, Dr. Carlos, por sua participação, por sua 

colaboração, e reitero aqui os meus cumprimentos a V. Sa. e a todos os valorosos 

servidores dessa instituição muito cara a todo o estado de São Paulo e a todos os paulistas, 

que é a Cetesb. Muito obrigado, Dr. Carlos. Continuaremos aqui aguardando as respostas 

às indagações que ficaram de ser complementadas por documentos. 

Muito obrigado. 
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O SR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Perfeitamente, presidente. Com 

sua permissão, eu só gostaria de saudar novamente os nobres deputados e manifestar o 

meu respeito a V. Exa. e aos demais deputados nesse trabalho que os senhores fazem 

muito bem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Estamos à disposição, tenha um bom dia. 

 

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

Vamos passar então, imediatamente a seguir, a ouvir o Dr. José Pedro Fittipaldi, 

responsável pela área de especialidade de meio ambiente da Investe SP. 

Eu só gostaria de dizer, Dr. José Pedro, que a razão do convite, a sua participação 

nesta CPI é porque foi nos trazido a conhecimento que havia um projeto chamado “T-

Green”, que ficaria prejudicado pela cava, e esse projeto era da ordem de dois bilhões de 

reais. Teve, inclusive, a participação da Investe SP. 

E foi uma notícia, eu só vi uma notícia sobre isso, nunca mais vi nenhuma, procurei, 

procurei, procurei, não encontrei mais nenhuma, só vi uma. E ela foi repetida pelo órgão 

de comunicação da Investe SP, o que é rotineiro, todo mundo que visita a Investe SP e 

apresenta algum projeto isso é noticiado. 

Então eu tomei a liberdade de propor a sua vinda. Até quero dizer aqui ao deputado 

Ricardo Madalena que procurei me situar na pessoa que cuida da área de Meio Ambiente 

na Invest São Paulo, porque é uma empresa de desenvolvimento que tem diversas áreas 

de atuação.  

Então eu gostaria que o senhor nos dissesse o que senhor sabe a respeito desse 

projeto do (Inaudível.): se foi apresentada a ideia; se foi apresentado algum projeto; se foi 

feita alguma solicitação; qual o encaminhamento que teve, se não teve, enfim. Eu deixaria 

a palavra com o senhor para o senhor se manifestar pelo tempo que o senhor julgar 

necessário. 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Muito obrigado, deputado Barros Munhoz. 

Um bom dia a todos e a todas, a todos que nos acompanham pela internet também. Meu 

nome é José Pedro Fittipaldi, eu sou o responsável de fato pela área de Especialidade de 

Meio Ambiente da Invest São Paulo, que é a agência de promoção de investimentos do 

estado de São Paulo. Se os senhores me permitirem uma breve introdução... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 
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O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Existem no mundo dez mil agências 

congêneres a Invest São Paulo nos níveis municipal, estadual e federal, que têm como 

missão representar aquela territorialidade dentro da qual elas atuam dentro do processo 

de atração e desenvolvimento de novos investimentos produtivos que vão gerar empregos, 

renda e arrecadação.  

Então a Invest São Paulo nesse universo de dez mil agência tem um destaque 

bastante grande, porque ela representa uma territorialidade muito importante. O estado de 

São Paulo é a maior unidade federativa do Brasil. É uma das regiões de maior economia 

em nível mundial. A economia paulista hoje equivale a grosso modo a economia da 

Espanha se formos fazer uma comparação.  

Então uma agência estadual que representa e tem uma importância comparável a de 

muitos países de grande destaque na economia, que têm potenciais para atrair 

investimentos muito qualificados em alta tecnologia, em setores pujantes da economia; e 

para nós é um grande orgulho poder cumprir essa função de atração de investimentos. A 

missão da Invest São Paulo como descrita no planejamento estratégico da empresa é de 

servir de porta de entrada para os investimentos.  

Então ela cumpre cotidianamente de servir de porta de entrada, ou seja, ser um 

ponto de suporte a investidores para se discutir e dar visibilidade a situações envolvendo 

investimentos aqui em São Paulo, de tal modo que nós possamos ajudá-los a tomar 

decisões, a se aclimatar com o ambiente de negócios em São Paulo, a desenvolver suas 

ideias de negócio, seus projetos, de maneira fluida e exitosa aqui na nossa Economia, 

vindo no futuro inclusive a crescer e a desenvolver as operações.  

A agência tem uma área de Relações Institucionais, que é responsável por manter 

contatos constantes com delegações, embaixadas, câmaras de comércio, todo esse 

ecossistema da comunidade de investimentos mundial.  

Tem uma área de Projetos de Investimento, onde eu trabalho, que cuida 

precisamente de desenvolver junto aos investidores as ideias de negócio naquilo que 

importar, principalmente os temas de competência estadual, que não são poucos e são 

muito relevantes para projetos grandes tanto na área Ambiental pela qual sou responsável, 

quanto pela área Infraestrutura, que tem concessões estaduais importantes nas áreas de 

Energia, conexões rodoviárias, conexões de telecomunicações em alguns casos também 

e temais que são muito comuns no desenvolvimentos de projetos, quanto na área 
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Tributária para investimentos produtivos, principalmente em virtude do ICMS, mas 

também por uma série de outras razões.  

No caso específico do projeto que o senhor menciona, deputado, nós temos o 

mesmo conhecimento que a população em geral, porque de fato foi um processo de 

atendimento exclusivo da área de Comunicação em repercussão a uma notícia sobre um 

potencial, um possível processo de investimento na região, mas que jamais se tornou um 

projeto apoiado pela Invest São Paulo em sentido próprio, o que significa dizer o seguinte.  

Nunca houve o estabelecimento de nenhum termo de entendimentos ou termo de 

engajamentos - seria o termo atual que nós usamos para esse instrumento de formalização 

do atendimento da Invest São Paulo a um determinado projeto. Nunca houve a entrada 

desse projeto no nosso sistema de gestão, da qual decorre toda a prestação de contas, 

decorre a contagem de metas e uma série de outras funções de gestão que estão ligadas a 

essa formalização.  

E do mesmo modo jamais foi objeto de um atendimento pela nossa área, o que 

significa dizer que nós jamais recebemos a empresa ou nenhum representante validado 

por ela para discutir as agendas que cabem a Invest São Paulo no sentido do planejamento 

e do desenvolvimento de um projeto de investimento. O que nós temos é efetivamente 

uma reportagem que foi repercutida, tendo sido publicada originalmente no jornal “A 

Tribuna”. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - “A Tribuna”, o jornal de 

Santos? 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Precisamente, V. Exa., relatando a 

existência desse pré-planejamento, se é que cabe a expressão, supostamente a ocorrer de 

forma colocalizada ou parcialmente colocalizada, ou seja, na mesma área ou em parte da 

área em que vinha sendo desenvolvido o projeto da cava subaquática.  

Então é importantíssimo deixar isso claro. Nós não temos esse projeto na nossa 

carteira e não consta da carteira de projetos em andamento da Invest São Paulo, tendo 

sido levado ao nosso conhecimento apenas por iniciativa da área de Comunicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu farei uma indagação a 

Vossa Senhoria. O senhor está na Cetesb desde quando? 
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O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Perdão, deputado. Na Invest São Paulo? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe, na Invest São 

Paulo. Desde quando? 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Eu me permito aqui uma introdução em 

relação as minhas credenciais também muito breve, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, muito importante. 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Acho que pode ajudar a esclarecer também 

a minha fala. Eu sou geógrafo e advogado. Tenho especialização em Gestão da 

Sustentabilidade, as duas formações principais pela Universidade de São Paulo. Em 

seguida eu me especializei também no Instituto de Economia da Unicamp em Gestão da 

Sustentabilidade Empresarial.   

Tenho uma série de outros cursos, tal qual o Dr. Carlos Roberto apontou, que 

desenvolveu a sua carreira e a sua formação em linha com a sua atuação profissional. Eu 

dentro da minha atuação procurei fazer o mesmo. Estudei Direito Ambiental Europeu, 

estudei Parcerias Público-Privadas, estudei Investimento Direto Estrangeiro, Negociação, 

Gestão de Projetos, mais recentemente Títulos Verdes, Inventário de Carbono; vim 

buscando desenvolver esse trabalho. Eu atuo na Invest São Paulo desde a fundação da 

agência, que ocorreu... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quando exatamente? 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Em 2010. Na verdade, a lei de criação que 

autoriza é de 2008, mas a estruturação efetiva da agência ocorreu em 2010 e eu faço parte 

da primeira equipe que efetivamente começou o trabalho de promoção de investimentos 

dentro da Invest São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu coloco a palavra à 

disposição dos Srs. Deputados que desejarem fazer qualquer tipo de indagação. Eu só não 

resisto a uma curiosidade. O senhor tem um sobrenome muito famoso e querido no nosso 

País e até no mundo. O senhor é parente dos Fittipaldis mais famosos?  
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O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Nós temos um parentesco sim não tão 

próximo, mas temos uma origem em comum sim tão típica dos imigrantes italianos que 

vieram se instalar aqui em São Paulo e (Inaudível.) maiores comunidades.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado e desculpe 

a curiosidade.  

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - É muito comum, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Alguém deseja formular 

alguma indagação? Alguém está inscrito? 

 

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 - Era só para reforçar mesmo com o Pedro 

Fittipaldi se realmente teve de ambas partes, do interessado que está lá hoje que viabilizou 

as licenças e de quem diz que é detentora da Ilha das Cobras para futuros 

empreendimentos. Se existe algum caso específico com relação ao que eu acabei de dizer 

e procuraram a Invest São Paulo, algum pré-agendamento, alguma coisa nesse sentido aí, 

que o Pedro Fittipaldi reforçasse isso. 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Deputado, não que eu tenha notícia. Como 

a agência tem uma estruturação muito aberta a potenciais novos investimentos, eu não 

posso garantir que em nenhum momento alguém tenha efetivamente feito a sensibilização 

ou algum pedido de reunião para outra área. Para a área de Projetos de Investimento isso 

nunca ocorreu.  

Nós não tivemos essa relação. Não foi algo que tenha chegado até a nossa área, 

razão pela qual nós nunca nos debruçamos especificamente sobre esses problemas que 

são típicos de colocalização de projetos, especificamente com o projeto da cava submersa.  
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Ou seja, de desenvolvimento de todo o arcabouço técnico necessário para a tomada 

de decisão e empreendimento para uma convivência com o projeto da cava. Isso seria 

uma coisa bastante importante no desenvolvimento de um projeto coexistente ali naquele 

local, típica do licenciamento ambiental.  

Aliás, o estudo de impacto ambiental contempla necessariamente esse estudo de 

atividades colocalizadas. Então naturalmente nós direcionaríamos a nossa atenção à 

questão técnica de compatibilização com esse projeto que existe e está autorizado e 

implementado no local, mas não tivemos essa interação técnica com os investidores ou 

os possíveis investidores interessados em desenvolver projetos naquele local. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, era só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Só para deixar 

bem claro. Essa notícia é de 19 de julho de 2017. Portanto, faz quatro anos e quatro meses. 

Não há projeto, não há... Como que é que vocês têm um nome aí? Vocês têm um nome 

próprio de... 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Atualmente, nós usamos um instrumento 

chamado termo de engajamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Termo de engajamento. 

Não há nada referente a esse empreendimento, nada? 

 

O SR. JOSÉ PEDRO FITTIPALDI - Não, não chegamos a evoluir nada nesse 

sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, ok. Muito 

obrigado. Eu vou pedir desculpas, porque com 77 anos de idade a gente é obrigado a 

rememorar um pouco da vida e eu sei que isso é cansativo, é chato para quem ouve, mas 

satisfaz um pouco o meu coração. Pedro, que satisfação. A vida parlamentar tem grandes 

momentos de decepção, tristeza, aborrecimento, mas tem momentos de muita alegria, 

viu?  

Te ver aqui com esse teu currículo, trabalhando numa empresa de desenvolvimento 

de São Paulo, vendo quanto São Paulo está na frente de todos os estados do Brasil e que 
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está na frente do Brasil como país, obtendo índices; está se valorizando. Quando eu fui 

candidato a governador, Pedro, o nosso PIB de São Paulo era de 400 milhões de dólares 

e o da Argentina também.  

Hoje o nosso é de 800 milhões e o da Argentina caiu para 300. Então eu não posso 

deixar de externar, até porque eu participei da elaboração dessa lei que o senhor falou. 

Essa lei demorou 17 horas em discussão para ser votada. O deputado Rui Falcão segurou 

até que conseguiu que nós criássemos a Invest São Paulo. Foi esta Assembleia que criou.  

Quando o Estado vendeu a Caixa Econômica Estadual para o Banco do Brasil com 

a nossa autorização foi feita uma condição: que se aplicasse um bilhão dos seis bilhões 

do produto da venda no início de um fundo de desenvolvimento de São Paulo, que é a 

Invest São Paulo.  

Então desculpe o pessoal por usar dessa oportunidade para parabenizar na sua 

pessoa, Pedro, toda essa extraordinária instituição que é a Invest São Paulo. Muito 

obrigado pelo seu comparecimento, pela sua atenção, e parabéns por nos dar o orgulho 

de termos pessoas como você trabalhando no desenvolvimento de São Paulo. Muito 

obrigado. Minha gente... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Barros. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presidente, o senhor vai fazê-lo pedir 

aumento para o chefe dele. Esse discurso ele vai levar para o chefe e vai fazer a solicitação 

de 100 por cento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E se depender do nosso 

apoio pode contar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu teria mais alguma coisa 

para definir aqui, para noticiar? A próxima reunião é na terça-feira e vou tentar fazer na 

quarta também, terça e quarta para acelerarmos e os próximos que serão ouvidos: o Dr. 

Sérgio Amaral Santos e Maria Aparecida, que foi sugerida pelo deputado Ricardo 
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Madalena. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado 

a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


