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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Confirmado o início da 

transmissão pelo chat e havendo número de membros presentes, nos termos regimentais 

e do Ato da Mesa nº 26, de 2021, declaro aberta a 12ª Reunião da Comissão Parlamentar 

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

irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava 

subaquática situada entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida com 

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

perigo de crime ambiental das proporções verificadas na cidade de Brumadinho, em 

Minas Gerais, com a finalidade de deliberar a pauta anexa, proceder às oitivas e tratar de 

outros assuntos de interesse da CPI. 

Registro a presença dos nobres deputados Tenente Coimbra, Cezar, Estevam 

Galvão, Ricardo Madalena, Delegado Olim e este presidente. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu peço que não seja feita a leitura da 

Ata. 

 

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

leitura da Ata? 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Em discussão a não leitura 

da Ata. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis à dispensa da leitura da Ata permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovada. 

Muito bem. Vamos, então, proceder agora a uma informação. Acho que é melhor 

colocar essa informação antes de começarmos propriamente. 

Nós não conseguimos entregar o convite para o Sr. Sérgio Amaral Santos. Ele se 

recusou a receber das mãos do portador da Assembleia Legislativa de São Paulo. Diante 

disso, eu submeto à consideração do Plenário se nós podemos transformar o convite em 

convocação e fazermos para a primeira semana de fevereiro, primeira semana útil, que na 

realidade é dia 7 ou dia 8, alguma coisa assim, a primeira semana útil de fevereiro. Coloco 

o tema em discussão. 

Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis em transformar em convocação o anterior convite ao Sr. 

Sérgio Amaral Santos permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. 

Bem, vou submeter, então, agora à discussão e consideração os Itens 1 a 6 da pauta 

de hoje. 

Em primeiro lugar o requerimento, CPI nº 26, de 2021, em que o deputado Maurici 

solicita que seja convidado o Sr. Jeffer Castelo Branco, coautor do relatório técnico-

integrado sobre as inconformidades da execução do projeto referente ao licenciamento de 

dragagem de manutenção de 2005, falta de licenciamento para o aprofundamento do canal 

em conformidade e parcialidade dos parâmetros analisados durante a dragagem, para 

fornecer informações e subsidiar essa Comissão Parlamentar de Inquérito com 

esclarecimentos a respeito  do objeto da investigação. 

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

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao convite ao Sr. Jeffer Castelo Branco 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Em seguida o Requerimento n° 27, de 2021, também de autoria do deputado 

Maurici, que requer, com base na Constituição Estadual e nos termos regimentais, o 

convite ao Sr. Antonio Bernardo Neto, consultor portuário, que foi coordenador do 

Projeto T-Green, na Ilha das Cobras, para prestar esclarecimento e fornecer informações 

para subsidiar essa CPI a respeito do objeto da investigação. 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis ao envio do 

convite ao Sr. Antonio Bernardo Neto permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

O terceiro Requerimento, também do deputado Maurici, nº 31, requer que se 

formalize convite ao Sr. Fabrício Cardoso, empresário e vereador na cidade de Santos, 

que presidiu a Comissão Especial de Vereadores sobre a Cava Subaquática para relatar 

os trabalhos e as conclusões daquela importante comissão com objetivo de prestar as 

informações que tenha conhecimento que possam contribuir para a presente investigação. 

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

votação. (Pausa.) Os Srs. Deputados... 

 

 O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

 O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Gostaria de pedir vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Requereu vista? 

 

 O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Sim, positivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tenente Coimbra, perfeito. 

Então, concedida a vista ao deputado Tenente Coimbra.  

Próximo. Requerimento nº 32, de 2021, também do deputado Maurici, que requer 

que se proceda ao convite ao Sr. Leandro Silva de Araújo, economista, especialista em 

Gestão Pública, mestrando em Políticas Públicas pela UFABC, membro da coordenação 

do Movimento Contra a Cava Subaquática, entidade criada especificamente para tratar do 

objeto de apuração desta comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de prestar as 

informações de que tenha conhecimento e que possam contribuir para a presente 

investigação.  

Eu coloco em discussão esse requerimento. Eu tive a minha atenção desviada, 

sinceramente, por essa... O que é que tem aí? É um outro Plenarinho que tem aqui? 
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O SR. - É um outro Plenarinho, do lado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não é possível um negócio 

desse. Olha, sinceramente, eu vou pedir vista desse requerimento, porque, desta forma, a 

gente não vai nunca terminar. Nós precisamos objetivar e tentar convidar aquelas pessoas 

que tenham realmente subsídios aqui, sem conotação política, partidária. Enfim, mas eu 

vou pedir vista.  

O outro é também do deputado Maurici. Engenheira agrônoma, coordenadora da 

Frente Ambientalista da Baixada Santista, desde o início acompanhou o processo. Eu 

acho que a gente deve se cingir mais àquilo que é técnico, que vai nos informar se houve 

o licenciamento conforme a realidade ou não, não pessoas que vão dar a mera opinião. 

Eu peço vista também desse requerimento.  

Finalmente, o meu requerimento, que eu coloco em discussão. Para isso, eu passo 

a Presidência ao nobre companheiro Ricardo Madalena, vice-presidente. É para 

convocação... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Aqui, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Melhor dizendo, é para 

convite à Sra. Patrícia Iglecias, diretora-presidente da CETESB. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Item 6. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado solicitante: 

deputado Barros Munhoz. Requerimento nº 34, de 2021. Requer, com base na 

Constituição Estadual e nos termos regimentais, o convite à Sra. Patrícia Iglecias, 
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diretora-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, para 

comparecer a esta CPI, prestar informações e contribuir com os trabalhos da comissão. 

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

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

(Pausa.) Aprovado.  

Devolvo a palavra aos trabalhos do deputado presidente desta CPI, deputado Barros 

Munhoz.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço, nobre vice-

presidente, deputado Ricardo Madalena. Eu queria fazer aqui uma colocação: eu fiquei 

de encaminhar a todos os membros da comissão aquele parecer da GU e da Procuradoria 

da Polícia Federal especializada a respeito dos fatos apontados nesta CPI. Então, estou 

encaminhando hoje a cópia do parecer para todos os membros da CPI.  

Da mesma forma, fiquei de solicitar à Cetesb e à VLI todo o controle da qualidade 

das águas lá no canal de Piaçaguera. Solicitamos as informações da Cetesb, que são 

anuais, e as informações da VLI, que são mensais. Então, estamos encaminhando toda 

essa documentação, também, para os oito demais membros desta comissão.  

Vamos passar, então. Alguma outra comunicação que eu deva fazer, Raquel? Então, 

passamos à oitiva da Sra. Maria Aparecida Nobre da Silva, presidente da Colônia de 

Pescadores Z4 André Rebouças, em São Vicente, São Paulo, convidando para prestar 

esclarecimentos sobre o tema desta CPI, no sentido de contribuir para o desenvolvimento 

dos nossos trabalhos. 

Já está a postos a dona Maria Aparecida? Posso chama-la pela alcunha de Nenê? 

Dona Nenê? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu havia feito uns questionamentos na... 

 

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

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PL - ...que nós tivemos na terça-feira passada 

na comissão, e eu gostaria de saber se a direção aí, a Presidência desta CPI, tomou as 

providências. Foram temas aí... De termos arguidos, e acho que de duas pessoas, se não 

me falha a memória. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Os ofícios requisitórios 

foram expedidos. Sr. Sérgio Amaral, não é isso? O que mais? A Cetesb... Documentação, 

documentação. Para a Cetesb e para o Sr. Sérgio Pompéia.  

Por sinal, deputado Ricardo Madalena, é até oportuno, os senhores têm uma 

audiência hoje com a Presidência da Cetesb exatamente para levar tudo que está solicitado 

e pedir a ela que encaminhe, porque se a gente ficar enviando setor por setor, a gente 

acaba se perdendo. Então eu queria fazer esse comunicado também. Hoje ainda terei uma 

reunião com a nobre presidente da Cetesb e vou levar para ela uma relação de tudo aquilo 

que foi solicitado pedindo a ela que encaminhe o mais rapidamente urgente para esta CPI. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado eu, deputado 

Ricardo Madalena. Então, com a palavra... Ah, desculpa. Eu vou simplesmente fazer um 

alerta que eu faço em todos os casos, eu considero até desnecessário, mas alertar a doutora 

- ou melhor, a dona - Maria Aparecida...  

Não abriu o vídeo? Está conectada? Já abriu? Está nos ouvindo, dona Maria 

Aparecida? Está funcionando bem, está ok? Ainda não? Por favor, dona Maria Aparecida, 

a senhora pode se comunicar conosco? Algum problema na transmissão, ou não? 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - Alô, oi. Bom dia. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bom dia. Eu vou deliberar 

a palavra durante alguns minutos, dona Maria Aparecida, para a senhora fazer um 

apanhado e dizer aquilo que a senhora está sentindo, aquilo que a senhora gostaria de falar 

para a nossa CPI. Depois, eu vou abrir a palavra para quem quiser formular indagações a 

vossa senhoria. Tudo bem? Em torno de 10 a 15 minutos está bom para a senhora? 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - Está bom, sim. É sobre a 

cava, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A cava, sobre a cava. Então 

a senhora tem a palavra. Se a senhora puder falar um pouquinho mais alto, fica melhor 

para todos nós. 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - A gente teve um pouco de 

dificuldade aqui, mas acho que está melhor. Estou falando alto? Dá para escutar? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dá, dá, dá sim. 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - Dá, né? 

  

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

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - Então, eu sou a Maria 

Aparecida Nobre da Silva, sou presidente da Colônia de Pescadores Z4, que se situa no 

município de São Vicente. Aqui do meu lado está o senhor Tsuneo Okida, que é o 

presidente da federação e presidente da colônia Z1 também. Nós somos duas colônias 

centenárias aqui do estado de São Paulo, nós temos registro de 20 de julho de 1921. A 

colônia foi fundada pelos meus bisavôs, como (Inaudível.) seu Okida também tem 

tradição de família, do pai dele.  

Lidamos com a representatividade junto aos pescadores artesanais - lidamos mais 

com eles do que com os industriais - nesse trabalho de reivindicação de documentos, 

tratamento junto aos ministérios, à Previdência, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, prefeituras, né? E sobre a cava, a nossa Presidência, em 2015, fomos 

procurados, e todas as colônias que estão dentro do estuário, com pescadores atuando 
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dentro do estuário, fomos convocados para que houvesse uma explanação por eles do 

motivo de haver esse empreendimento. E o motivo era que os navios com calado mais 

profundo estavam tirando esse sedimento tóxico no canal do Piaçaguera. E o projeto vinha 

ao encontro de uma limpeza, uma limpeza que se fazia necessária há muitos anos e que 

ia ser com a participação de todos, para que não houvesse problema com os pescadores. 

E que houvesse os comunicados.  

Então, isso fazendo parte do programa de apoio à pesca, que já existe. É um 

programa que ajuda a comunidade a entender os empreendimentos dentro do porto de 

Santos, que é um porto muito importante para o Brasil. A cava surgiu, a abertura dela 

aconteceu acho que em 2016. Foi aberta em 2016; em 2017, todos os informativos eram 

mensalmente colocados aqui com os dirigentes, com alguns pescadores participando 

também. Aqui na Federação, na ponta da praia, e na Colônia Z1 também.  

Era apresentado, feito ata, orientando os pescadores para que nós passássemos a 

eles. E a necessidade do empreendimento era premente, porque já estava havendo a 

abertura pela Codesp, o alargamento para poder proporcionar aos navios, que agora tem 

mais fortes, né. Então, o único empreendimento que houve, realmente, que eu acho, a 

minha pessoa... Foi uma transparência muito grande, por conta da necessidade de limpeza, 

que ninguém estava fazendo.  

Todo mundo estava dragando e jogando o material em alto-mar. Então, esse 

material voltava nas redes dos pescadores, e existia muita pesca que não se realizava, 

porque vinha a lama junto, né. E essa cava... Ele falou assim: é uma forma de ser feita 

que já foi feita em outros países. E foi licenciado, estava tudo... (Inaudível.) Nos 

procuraram e viram, conosco, que precisava de apoio, de acordo com o programa. 

Então, eles nos ajudaram, através de folders e tudo mais, a comunicar para os 

pescadores da obra, porque grandes obras que existem dentro do estuário não nos 

reconhecem, não vêm conversar conosco sobre o problema que há das dragas, das 

dragagens que são efetuadas dentro do estuário e que prejudicam. Porque o estuário, 

deputado, é uma maternidade.  

Então, em 2015, já houve o desastre da Ultracargo, e muito ali foi desintegrado: 

aqueles alevinos, caranguejos, mariscos, que não têm condição de fugir quando ocorre 

isso. Já vindo também do outro acidente, da Copesul, tá; e até hoje não se pronunciaram 

sobre isso. Então, o pessoal da cava realizou, em 2016, a abertura. Eu acho que foi em 

dois anos, me parece: 2017 e 2019. Eles encheram e terminaram, eu acho que em 2019, 
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se não me falha a memória. Eu acho que foi no final do ano - outubro, setembro, alguma 

coisa assim.  

E depois eles fecharam essa cava em 2020, eu acho que em setembro, porque nós 

temos reuniões mensais (Inaudível.), dizendo como estava a dragagem. Estava paralisada, 

então precisava de distância dos pescadores: os pescadores se atentem e tal. Então, quer 

dizer, acho que foi fechado em setembro, com a capa, e de lá para agora nós estamos 

tendo reuniões semestrais, porque agora só está sendo monitorada.  

Então, a empresa viu a precariedade das nossas entidades, que são centenárias. Os 

meus bisavôs que fundaram. Aqui tem o pai do Sr. Okida, que também trabalhou. Ele tem 

a orientação da vida dele de ser uma pessoa que lidou com a pesca industrial, tem essa 

visão, e tem a visão da pesca artesanal. Nós não podemos fechar as portas para uma 

empresa que se importa com a pesca.  

Então, nós tivemos apoio. Temos nossas festas de São Pedro, tivemos apoio durante 

a pandemia, tivemos o apoio da empresa com a doação de detergentes, de máscaras, de 

sabão para poder limpar o barco, para poder ter a sua higiene diante do ocorrido.  

Tivemos cursos bons voltados tanto para o pescador como para a família do 

pescador. Para o pescador, teve pescador que chegou ao meu serviço e falou: “Nenê, 

graças a Deus eu fiz esse curso de manutenção de motor de popa. O que eu gastava eram 

300 reais para mexer no motor e ficar bom”. Por quê? Porque nossos motores aqui... A 

maresia é muito forte, é diferente do pessoal do planalto, das represas.  

Então, a própria empresa viu todo esse... Teve todo esse trabalho voltado para os 

problemas que nós temos diante das mudanças do governo, diante dos recadastramentos. 

Então, eles nos forneceram, para a Covid, esse material, e deram apoio às nossas festas. 

Toda categoria tem um santo que é o seu protetor. Nós temos São Pedro Pescador.  

Então, esse olhar da empresa, essa preocupação... Eu achei, diante de todas que 

estão fazendo, acertando coisas dentro do estuário, tomando espaço de pescador, estamos 

vendo uma limpeza que se faz necessária. Quando a sua casa está cheia de sujeira, um dia 

você tem que limpar.  

Então, essa limpeza é, dentre tudo o que existe dentro deste estuário, foi a única 

empresa que fez a limpeza para que isso possa ter ali uma área (Inaudível.) com peixes 

de boa qualidade, livres daqueles detrimentos, que já estavam sendo afetados pelos navios 

que estavam entrando. As hélices estavam (Inaudível.) Então, em bom senso, a empresa 

fez isso e proporcionou às entidades a comunicação correta do distanciamento, de todas 

aquelas manobras que estavam sendo feitas.  



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

Em agosto de 2019, foi a única vez que tivemos problemas com pescadores que não 

estavam atuando e que, de repente, diante de coisas que aconteceram (Inaudível.) foram 

lá dizendo que aquilo era uma coisa que poderia ser similar ao que aconteceu em 

Brumadinho. Eu falei assim: “Olha, o método é tão diferente”.  

E depois nós também participamos, de ir às obras, de ver como é feito, da 

veracidade da própria... Da empresa, o cuidado. Estão monitorando, não é? A proteção 

que houve ali. Então, nós fomos orientados, semanalmente, com todos, e depois tivemos 

o apoio através de folders, através de cartazes, para você orientar o pescador conforme o 

andamento da obra. Essa parte existe até hoje com os encontros semestrais, mesmo a obra 

já estando fora disso.  

Então, quando houve o levante de uns... Acho que eram sete pescadores que ainda 

não tinham orientação, estavam recém entrados na (Inaudível.). Vieram, eu prontamente 

liguei para a Dra. Flávia, para o Sr. Fabrício Nunes, reivindiquei uma reunião que foi 

prontamente... Eu reivindiquei hoje e na semana seguinte já estava a reunião.  

Por quê? Porque existem outros projetos dentro do estuário. Então, os pescadores 

filmaram uma draga que estava fazendo coisas erradas e tudo mais, levaram: “Olha essas 

dragas, olha como estão prejudicando, estão sugando os peixes.” E essa draga não era a 

draga da cava. Não era a draga da VLI. Era uma outra empresa que estava atuando 

dentro... Mostraram, através das fotos, através do projeto, que aquela draga não era 

pertinente ao empreendimento.  

Ou seja, todas as vezes que nós necessitamos de ter a informação direta com o 

pescador, eu achei muito bom, a empresa não se omitiu, mandou as pessoas até lá, fizemos 

a reunião, houve esclarecimento por parte da empresa, e houve, por parte da empresa, o 

cuidado de conversar com os pescadores que têm pouco conhecimento, com os dizeres 

que são necessários, e é um empreendimento que era necessário naquele momento. 

Então, o que nós temos é isso. Temos tudo documentado, cada colônia tem a sua 

pasta, com todas as reuniões, tudo o que foi passado, coisas que a gente, antigamente, a 

gente só recebia, doutor, por correspondência, que o empreendimento estava sendo feito 

e tudo o mais. E não tinha a nossa participação.  

E a nossa participação, a voz dos dirigentes... Muitas vezes a gente traz um 

pescador, para ele falar também, tirar as dúvidas do empreendimento. Então, em nenhum 

momento a empresa se omitiu. Todo o apoio que ela pôde dar, até durante a pandemia, e 

depois. O estuário está se recuperando de desastres, e não de empreendimentos. De 

desastres que ocorreram, e não do empreendimento (Inaudível.). 
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Esses empreendimentos nunca entraram em contato conosco, para dizer “olha, essa 

dragagem está sendo jogada lá no mar, mas ela está voltando”, eles não fizeram um 

confinamento. Talvez, as pessoas que são mais antigas, não existia tratamento de lixo. 

Geralmente, naquelas épocas, o lixo caseiro, ele era feito um buraco no chão - isso eu 

participei na minha família - e era colocado lá. 

Só que a tecnologia que existe, que eles trouxeram, é uma tecnologia que não foi 

cobaia. Brasil não foi cobaia. Eles falaram para nós, para todos nós aqui, o senhor 

(Inaudível.) está presente, que essa era uma tecnologia que já vinha de outros países, e 

nesses países tinha dado certo. Melhor do que jogar esse detrimento em alto mar. É a 

mesma coisa que você varrer a sujeira para debaixo do tapete. 

Então, doutor, se há alguma dúvida - eu nunca tive - do empreendimento, porque 

eles foram muito transparentes conosco, em todos os momentos, nunca se omitiram de 

dar uma explicação sequer, para conosco. Inclusive, o último empreendimento, 

infelizmente, não pôde continuar, devido à pandemia, (Inaudível.) foi o projeto de iscas 

vivas. E isso sempre, todos os cursos que teve, de manutenção de motores, de logística, 

por parte dos familiares, são pelo Senai. 

Quem tem dinheiro para pagar um curso de Senai? Qualquer empresa no interior 

do estado só aceita quando a pessoa tem esse diploma do Senai. Então, eles procuraram 

fazer cursos, até para, quem sabe, fazer uma renda a mais para o pescador, que foi de 

confeiteiro, de auxiliar de padeiro, de informática, dos materiais para você poder fazer a 

manutenção de embarcações de alumínio.  

Porque, hoje em dia, os mais velhos estão morrendo. E eles não conseguem repassar 

para outra pessoa como efetuar isso. E isso a gente colocou em pauta das necessidades 

dos cursos, principalmente, do curso da Marinha, que é o curso que dá a habilitação ao 

pescador para ele poder produzir as suas embarcações de pesca, perante a fiscalização. 

Então, doutor, não me estendendo mais, e se houver alguma dúvida, aqui está o 

presidente da nossa federação, porque ele que é o nosso elo junto às empresas. Ele é uma 

pessoa que já foi presidente da Coopas, que é uma cooperativa tradicional daqui da 

Baixada Santista.  

Nós temos vários entraves diante do governo, desses recadastramentos que estão 

havendo, programas que levam, para tirar a carteira de um pescador, de duas a três horas. 

Nós vamos começar a fazer agendamento a partir de março, então estamos com 

dificuldades, porque carteira de pescador é o identificador. Os senhores nunca gostariam 

de ficar sem a sua identificação.  
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Pescador é a única profissão que, desde 2014, não sai documento para ele. Ele usa 

folha, feita pela própria fiscalização. A fiscalização chega para ele e fala “isso aí não vale 

nada”, sendo que ele tem os documentos que são (Inaudível.) depende do governo federal. 

Então a gente vive um momento que não está sendo fácil para ninguém. As colônias 

não têm estruturas, não têm apoio de nenhum órgão federal, são centenárias. As colônias 

existem desde 1918. A nossa é de 1921. Trabalhamos em prol daqueles que colocam 

realmente alimento na mesa das pessoas. E não é nada fácil, meu sobrinho arrisca a vida 

lá em alto-mar. Muitas leis são antigas e não estão adequadas à nossa realidade.  

Então, para resumir, nós estamos no Art. 8 da Constituição, parágrafo único, como 

representantes legais dos pescadores. Isso foi normatizado mais para frente pela Lei 

11.699, que fala sobre as colônias. Nós trabalhamos, somos terceirizados por todos os 

órgãos. Nós fazemos tudo, desde o defeso, desde a manutenção, desde as inscrições junto 

à prefeitura, junto ao Ministério, que é o Mapa, junto à Previdência Social. 

O pescador tem a colônia como a sua mãe que orienta e não o deixa perder o 

documento, entendeu, doutor? Então, se o senhor precisar de alguma complementação, o 

seu Okida aqui pode dar uma palavra para que a gente possa encerrar e, quem sabe, 

alguém perguntar alguma coisa. Seu Okida 

 

O SR. TSUNEO OKIDA - Eu queria complementar o deputado e dizer que tudo 

isso que a Nenê falou é a grande verdade. Hoje nós aprovamos os projetos das empresas 

portuárias, como os projetos de dragagem do Canal de Piaçaguera e a cava. Também nós 

aprovamos porque foi feito tudo com o nosso conhecimento, com o conhecimento dos 

pescadores. Em contrapartida, nós recebemos muitos apoios das empresas na qualificação 

de pescadores profissionais, como curso de empilhadeira, curso de carpinteiro naval, 

curso de pedreiro, curso de mecânico e vários cursos que melhoraram a vida de muitos 

pescadores da região do estuário de Santos. Eu gostaria de falar mais alguma coisa, mas 

acho que a Nenê acabou de falar tudo o que tinha para falar. Muito obrigado. Eu agradeço 

a atenção com a nossa colônia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nós é que agradecemos, 

Sr. Okida. Muito obrigado. Bem, eu vou abrir as inscrições e, ao mesmo tempo, encerrar. 

Já tem a inscrição do deputado Ricardo Madalena. Alguém mais gostaria de se inscrever? 

(Pausa.) Só o deputado Ricardo Madalena? Então eu passo a palavra para o deputado 

Ricardo Madalena. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a 

Sra. Maria Aparecida e tecer algumas perguntas, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu gostaria de saber, na opinião dela, se 

os moradores receberam algum tipo de auxílio pela implantação da cava subaquática. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora pode responder, 

Maria Aparecida, por favor. 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - O que nós sabemos é tudo 

pertinente à parte da pesca durante o processo. Por quê? O escritório do pescador é dentro 

da água, então o que nos foi passado é que ela teria que passar por esse processo para que 

ela voltasse a ter a segurança na remoção desses elementos químicos que estavam lá para 

que o peixe mesmo que o pescador capturasse ali não contaminasse a ninguém.  

Eles nos falaram - e isso foi verdade também - que foi monitorada antes, durante e 

depois. Está sendo monitorada a água, os peixes que estão ali e eles já estão em 

desvantagem devido ao problema do incêndio da Ultracargo. Então, quer dizer, muito dali 

foi recuperado, porque a dragagem é feita.  

Ela levantou, tirou aquilo que não foi jogado em alto mar e eu achei muito 

importante que isso ocorresse, porque senão o estuário inteiro estaria contaminado. Então 

ficou fechado no Canal de Piaçaguera para que só ali… Tanto é que a draga, na reunião 

que eu tive dos pescadores lá na sede da colônia, eles falaram sobre isso e até um pescador 

tirou uma foto de uma…  

Porque os pescadores estão próximos, moradores também. Eu posso dizer que 

pescador é morador também. Então eles tiraram foto, filmagem, de uma draga que eles 

achavam que era da cava levando para fora e tal. Aí a empresa na reunião mostrou o nome 

da draga que atua na VLI, na cava, e aquele outro navio que estava ocorrendo fazia parte 

do procedimento do projeto da cava subaquática. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Ricardo. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - A colônia tentou algum contato com a 

Cetesb ou com as empresas responsáveis pela cava? Tiveram alguma orientação? 

 

A SRA. MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA - Sim, eles trouxeram 

todo… Isso começou acho que em 2015, porque anteriormente teve a Usiminas também 

em cima do Canal da Piaçaguera, mas tudo que foi levado para ser feito no Canal da 

Piaçaguera culminou em ser feita a cava. Então, quer dizer que a Cetesb, quando eles 

trouxeram todo o material, estava tudo lá escrito da Cetesb.  

Quando nós fomos contatados através da Pronativa, ela trouxe todos os laudos. Eu 

tenho uma pasta, doutor, só sobre isso, das nossas reuniões, do que foi nos informado, 

dos apoios, das orientações. Então estão todos lá. Tudo assinado, tudo rubricado, 

certificados, o EIA-Rima, tudo, tudo, tudo está lá.  

Então se (Inaudível.) certificado e tem o licenciamento e o aval da Cetesb, para 

nós… É a mesma coisa eu apresentar essa documentação da colônia para o senhor. O 

senhor vai ter dúvida? Não vai, porque está tudo ali sacramentado junto com tudo, todos 

os projetos de apoio a comunidade pesqueira. Então nós tivemos acesso à documentação 

toda através da que intermediou, a Pronativa, junto aqui a nossa federação (Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presidente. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mais nada a perguntar a inquirida, mas 

solicitar que ela envie toda a documentação para análise desta comissão processante, todo 

esse material que ela disse ter. Ela tira uma cópia e envia para apreciação desta comissão. 

 

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

deputado Ricardo Madalena. Encerrado, deputado? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mais nada a tratar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, pessoal, eu quero 

dizer, me policiando para não me exceder, que eu fico muito feliz, dona Maria Aparecida, 

porque a gente precisa acreditar no nosso País. Quando a gente vê uma pessoa como a 
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senhora falando, a gente volta a acreditar um pouco no nosso País. A senhora deu uma 

aula para nós. Explicou, foi bem tranquila, foi serena. É exatamente essa a finalidade da 

nossa CPI. Sem dúvida alguma, ela vai ser muito efetiva também.  

Então eu quero agradecer a senhora, quero agradecer também o seu Okida. E quero 

dizer aos companheiros que houve esse problema do não comparecimento do doutor 

Sérgio. Mas nós vamos, imediatamente, hoje, preparar duas pautas para semana que vem. 

Uma para terça, e outra para quarta-feira. Todos de acordo? Ô deputado Estevam, pois 

não.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente e nobres colegas deputados, 

eu pedi “pela ordem” apenas para cumprimentar. Eu diria até render as minhas 

homenagens à senhora Maria Aparecida, que é presidente da Colônia dos Pescadores. 

Está diante dela também o presidente da federação.  

Olha, dona Maria, parabéns. Eu fiquei de boca aberta. Vossa senhoria fez um 

esclarecimento, um depoimento muito tranquilo, muito equilibrado, e bastante 

convincente. O nosso papel, nesta CPI, é realmente trazer a verdade. Nós nos 

preocupamos muito. Nós, o Brasil e o mundo, nos preocupamos muito com o Meio 

Ambiente.  

A senhora deixou muito claro que a cava subaquática é o melhor caminho para o 

confinamento de resíduos contaminados. Seu depoimento certamente terá um valor 

inestimável para o relator, para o seu trabalho final. Vossa senhoria também deixou claro 

que existe algum entrave quanto aos documentos necessários para a população, para os 

pescadores, da área federal.  

Eu quero crer que os deputados todos, capitaneados pelo nosso presidente, Barros 

Munhoz, nós vamos ver se é possível ajudarmos também a entidade que V. Exa. preside, 

para facilitar toda essa documentação. Mas eu estou usando da palavra, muito mais para 

cumprimentá-la.  

Eu não sei exatamente o seu grau de instrução. Mas, os seus depoimentos, os seus 

esclarecimentos, foram super, mas muito oportunos mesmo. Tenho convicção que será 

muito importante para o nosso encaminhamento desta CPI.  

Parabéns, dona Maria Aparecida, professora ou doutora, não sei exatamente. Mas 

isso não importa. O que importa é que vossa senhoria demonstrou conhecimento de tudo. 

E deixou claro que essa cava não tem nada a ver com Brumadinho, não tem nada a ver 
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com disse-me-disse, aqui e ali. E é o caminho correto para o confinamento de produtos 

contaminados. Parabéns.  

 

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

Estevam. Eu só gostaria de mencionar que nós prorrogamos o funcionamento desta CPI 

por 60 dias. Aprovamos já na sessão passada. E o mês de janeiro é o mês de recesso, então 

não conta. Então nós vamos chegar até o final de fevereiro, muito provavelmente até a 

primeira semana de março.  

Eu darei uma notícia. Eu falei que seria terça e quarta da semana que vem. Não vai 

ser possível. Teria que ser quarta e quinta. Mas eu acho que nós vamos caminhar para 

fazer tudo dar tempo. E, ao tempo e à hora, a gente complementar o trabalho da nossa 

CPI. Vou acelerar, deputado Ricardo, hoje mesmo, o envio de tudo o que a Cetesb está 

precisando enviar, e todos os organismos se comprometeram a enviar.  

Quero crer que, na reunião de quarta-feira, antes da reunião de quarta-feira, nós já 

teremos todo esse material pronto. Então agradeço a presença de todos. Agradeço, mais 

uma vez, a dona Maria Aparecida. Está encerrada a presente reunião.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


