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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

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

aberta a 13ª 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 de 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 nas proporções 

verificadas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, com a finalidade de proceder às 

oitivas e tratar de outros assuntos de interesse dessa CPI. 

Registro a presença virtual dos deputados Maurici, Cezar, Estevam Galvão, Ricardo 

Madalena, Delegado Olim e este presidente, Barros Munhoz. Solicito a leitura da Ata, Sr. 

Secretário, a leitura da Ata da última reunião. Alguém solicita a dispensa da leitura? Pois 

não, Delegado Olim. (Pausa.) Bem, eu coloco em discussão se pode ser omitida a leitura 

da Ata. Se podemos votar a aprovação ou rejeição da Ata sem a leitura.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É a última Ata, da última 

reunião. Quem solicitou pela ordem, por favor?  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Delegado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, Delegado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Que seja dada como lida. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 

dispensa da leitura permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Bem, esta 

reunião foi convocada para proceder à oitiva do convidado, o Sr. Jeffer Castelo Branco, 

coautor do relatório técnico aqui integrado sobre as inconformidades da execução do 

projeto referente ao licenciamento, de execução referente ao licenciamento de dragagem 

de manutenção em 2005, falta de licenciamento para aprofundamento do canal em 

conformidade e imparcialidade dos parâmetros analisados durante a dragagem, como 

fornecer informações e subsidiar esta Comissão Parlamentar de Inquérito com 

esclarecimentos a respeito do objeto da investigação. 

Então já está participando o nosso convidado, Jeffer Castelo Branco? Eu não estou 

vendo na tela, fica meio complicado. Dá para ver aqui. Bem, então eu queria advertir o 

nosso convidado a respeito de que embora convidado e não convocado, ele efetivamente 

deve dizer a verdade, tão somente a verdade, a respeito do que tiver conhecimento do 

assunto objeto desta CPI. Senhor Jeffer, o senhor está me ouvindo? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeitamente, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Senhor Jeffer, o senhor 

precisaria de quanto tempo para fazer uma explanação, que é o nosso hábito aqui antes 

de começarmos efetivamente as perguntas? Quanto tempo o senhor precisaria? Quinze, 

20 minutos, seriam suficientes?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu acho que 30 minutos seria suficiente, 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Trinta minutos? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Então tem V. Sa. 

a palavra por 30 minutos. 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Obrigado, deputado. Obrigado a todos 

os deputados pela oportunidade de vir aqui conversar com os senhores a respeito desse 

projeto da cava subaquática aqui no território onde eu convivo, onde vivo, com meus 

irmãos, e poder trazer alguma contribuição, para que esta CPI possa de fato se debruçar 

e julgar aquilo que for necessário... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só um minutinho. O som 

está um pouco ruim. Não sei se o senhor não está falando bem próximo do microfone, ou 

alguma coisa desse tipo. O som está bastante prejudicado.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Melhorou, deputado? Melhorou um 

pouco? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Falar um pouco mais 

próximo do microfone, talvez um pouco mais alto, talvez um pouco mais lento. Por favor, 

desculpa a interrupção. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Melhorou? Estou bem próximo. Estão 

me ouvindo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, agora piorou ainda 

bem mais. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Estão me ouvindo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agora melhorou. Eu acho 

que a mão também sufoca um pouco o som. Acho que agora está melhor. Pode falar. Pode 

dar início. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito. Obrigado, deputado, obrigado 

a todos os deputados pela oportunidade mais uma vez de estar aqui podendo trazer um 

pouco daquilo que eu convivi em relação a esse projeto da cava subaquática. É um entre 

vários projetos que a associação de que eu participo, que é a CPO, se debruça no sentido 
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de sempre colaborar com os órgãos públicos, principalmente com os órgãos de decisão 

do nosso estado e do nosso País. 

Deputado, se o senhor me permitir, eu queria fazer uma apresentação. Eu vou 

projetar a apresentação, e eu gostaria se vocês me informassem se ela está aparecendo. 

Ela está aparecendo? 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito. Obrigado, deputado. Então o 

tema que me traz aqui, eu me sinto muito honrado de estar nesta Casa, a Casa do Povo, 

uma Casa honrada, do povo, que é a Alesp, uma Casa por que tenho profundo respeito, 

pela importância desse órgão público no nosso estado e no nosso País, dentro do estado, 

que rege as nossas ações. Mais uma vez agradeço, e agradeço imensamente pela 

oportunidade. 

Primeiramente, deputado, eu gostaria de iniciar dizendo um pouquinho bem 

rapidamente o que é a Associação de Combate aos Poluentes. A Associação de Combate 

aos Poluentes é uma entidade pública com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, 

aberta para o público interessado na proteção do meio ambiente, na saúde pública e 

coletiva. Tem como compromisso combater a poluição química e industrial, a 

contaminação ambiental de produtos e alimentos, e eliminar a exposição e a intoxicação 

humana aos agentes químicos perigosos oriundos dessas fontes, focando sobretudo nos 

poluentes persistentes; persistente no que diz respeito à característica química de alguma 

substância. Também buscamos atuar naquelas emissões constantes, que se caracterizam 

como poluição persistente insidiosa. 

A Associação, deputados, é mantida pela contribuição dos seus associados, 

notadamente trabalhadores expostos e intoxicados durante atividade laboral na indústria 

química. Rapidamente, brevemente, a Associação foi fundada em 1994 para a defesa dos 

trabalhadores intoxicados. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Senhor Jeffer, o senhor me 

permite a interrupção? Eu tenho a impressão de que o senhor precisaria fazer o esforço 

de falar um pouco mais lentamente, porque o som não está muito bom, então na 

velocidade em que o senhor está falando, eu, pelo menos, estou tendo um pouco de 

dificuldade. Então se o senhor puder falar um pouco mais devagar, eu acho que ficaria 
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bem melhor. Dá para ouvir o que o senhor está falando, mas com bastante dificuldade, 

pelo menos para mim, que já sou meio surdinho. Mas desculpe a interrupção. Desculpe a 

interrupção, e volto a palavra para Vossa Senhoria. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Obrigado, deputado. Falarei mais 

devagar. Então a Associação foi fundada em 1994 para a defesa dos trabalhadores 

intoxicados cronicamente nas indústrias de Cubatão. Os trabalhadores foram 

contaminados, intoxicados, e até hoje têm problemas de saúde referentes a essa 

intoxicação. Em 1998 a Associação amplia seus estatutos para a defesa de trabalhadores 

de outras empresas, porque a gente passou a ser procurado. Em 2002 a Associação muda 

seus estatutos de novo para a defesa do meio ambiente, ampliar as suas ações na defesa 

do meio ambiente. Em 2004 ela mexe nos estatutos de novo para incluir meio ambiente e 

saúde. Em 2005 ela de novo amplia as discussões sobre saúde ambiental, que é um 

movimento importante, pelo Ministério da Saúde.  

A gente começou a articular com o Ministério da Saúde, inclusive a nível 

internacional, na discussão de substâncias químicas. Em 2010 a gente começa uma 

articulação com o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Saúde Socioambiental da 

Universidade Federal de São Paulo, ao qual várias pesquisas vem realizando nesse 

sentido. E a ACPO participa também de projetos internacionais que visam o 

acompanhamento das Convenções de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes 

e de minamata sobre mercúrio, e também em projetos de apoio a populações expostas a 

agentes químicos, entre outras convenções internacionais muito importantes para a 

segurança das pessoas. 

Aqui bem brevemente, não vou perder muito tempo aqui, mas mostrar onde podem 

estar presentes substâncias que podem ser nocivas à população em geral, desde 

brinquedos, cosméticos, produtos químicos, alimentos, principalmente aqueles oriundos 

da agricultura que utiliza agrotóxico de forma intensiva, veículos, quando usava chumbo 

tetraetila, durante um bom tempo. 

Então existe um conjunto de situações onde a Associação trabalha. A Associação 

participa de redes nacionais, com o Fórum Brasileiro de ONGs, bem conhecido por todos 

nós, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a Frente Ambientalista da Baixada Santista, 

o próprio movimento da Cava É Cova, e de redes internacionais, como o Ipen, que tem 

assento inclusive na Unep, Zero Mercury também, a Gaia, que é uma rede internacional 

que discute a questão da incineração. E mais recentemente nós adotamos a Aliança 
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Mundial para Uma Odontologia Livre de Mercúrio. Inclusive nós enviamos, pelo Núcleo 

de Estudos Socioambiental, alguns emails para vários deputados federais e estaduais 

solicitando um apoio nesse movimento para uma odontologia livre de mercúrio. 

A Associação, bem rapidinho, articula com seus pares. Aqui embaixo vocês podem 

ver vários logos de várias entidades e movimentos sociais. Na parte de cima, a gente 

também articula com os órgãos públicos constituídos, Ministério da Saúde, Ministério do 

Meio Ambiente, Secretaria de Vigilância da Saúde estadual e nacional, Ministério 

Público Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo, a USP, a Unifesp. 

E também quando a gente vê que a situação está tomando um rumo que a gente está 

perdendo o controle, não que a gente não perca, mas a gente procura a Alesp para os 

deputados da Alesp, os quais nos ouvem, a gente traz os problemas para esses deputados, 

também a Assembleia Legislativa federal, a gente também tem alguns deputados muito 

engajados nessa questão de substâncias químicas. E também infelizmente às vezes somos 

obrigados a recorrer à Justiça, para que a gente veja a saúde pública e ambiental 

protegidas. 

Aqui bem rapidamente, a ACPO conta com apoio de advogados, engenheiros, 

médicos, assistentes sociais, jornalistas, entre outros profissionais; articula com a classe 

política, com os senhores, políticos, que sempre, sempre, são bem-vindos na nossa luta. 

A importância da classe política na proteção e na defesa do meio ambiente, Ministério 

Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, órgãos públicos de saúde e 

de meio ambiente de todos os níveis de governo. 

E a gente geralmente acata denúncias, demandas espontâneas por nós mesmos 

criadas, notícias de jornais e parceria. A gente procura, aqui do lado esquerdo, como vocês 

podem ver, atuar em campanhas de redes e ações políticas. Aqui na parte da direita a 

gente tem apoio às pessoas intoxicadas, intercâmbio com as populações, levando 

informação, e encaminhando essas populações para que tenham mitigados os seus 

problemas. 

E, aqui no centro, tem uma atuação mais técnica, verificação do fato, parecer 

técnico, procuro o Ministério Público, procuro Executivo e Legislativo para ações 

administrativas, ou a gente fornece parecer científico, ou nós mesmos buscamos 

advogados. Até que quando a coisa não tem solução nesses âmbitos, a gente procura uma 

ação civil pública ou uma ação popular. E, mais recentemente, uma possibilidade que o 

movimento está estudando, em tudo isso falhando, é procurar a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos. 
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A ACPO atua em vários casos, deputados, em vários casos, na proteção do meio 

ambiente e da saúde pública. O caso Rhodia em Cubatão, o caso Carbocloro, o caso 

Ultracargo, o caso do navio-bomba, o PDZ do porto de Santos, onde teve (Inaudível.) 

nitrato de amônia, 31 mil toneladas no centro da cidade, um risco terrível. A cava 

subaquática... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Senhor Jeffer, por favor. 

Senhor Jeffer, por favor. Eu farei uma pergunta aos companheiros que estão participando. 

Não sei se é só aqui no ambiente em que eu estou, que está catastrófico para presidir a 

sessão, você não enxerga o que está no painel da direita, não enxerga o que está no painel 

da esquerda, e muito menos enxerga o que está no painel de trás, e você fica 

completamente às cegas aqui. 

Mas além disso está catastroficamente horripilante o som. Eu pergunto se é só aqui, 

se os companheiros, se os colegas, estão ouvindo. Estão ouvindo? Tem alguém que está 

com o mesmo problema? Por favor. Todos estão ok? Quem poderia responder primeiro? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O som não está bom. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente, o som não está bom, mas eu entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dá para ouvir? Maurici, 

não é? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Melhorou o som, que eu desliguei o 

microfone? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não, não, o som do 

Jeffer, é o som do ambiente em que eu estou aqui, que é o plenarinho Tiradentes. Se todos 

estiverem ouvindo, está ótimo. Está ouvindo? Posso tocar?  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Bem, bem, não. Mas dá para entender, sim. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Posso tocar, né? Então está 

bom. Por favor. Por favor, Sr. Jeffer. Agora não interrompo mais. Agora não interrompo 

mais, por favor, tem a palavra. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Então a Associação trabalha nesses 

casos. Eu não vou me alongar, o caso Shell (Inaudível.) importante, Petrobras, em São 

Sebastião, um bairro inteirinho foi contaminado por inteirar resíduos antigos, o caso da 

Termelétrica de Peruíbe, casos fora do nosso estado, Camargos, Sarzedo, Barroso, isso 

entre outros vários casos, eu só trouxe alguns, que eu lembrei na hora. E atuar em parceria 

com outras ONGs, que têm pessoas intoxicadas por ação do seu trabalho. 

Então, por exemplo, os intoxicados por mercúrio metálico aqui no estado de São 

Paulo e a Abrea; são duas associações, que a gente articula muito bem com eles. São casos 

parecidos. Bom, saindo dessa pré-apresentação, eu vou direto na cava tóxica, deputado. 

Eu peço licença e desculpa ao Sr. Deputado, eu tiro um pouquinho aqui a minha formação 

técnica e também em mestre em análise ambiental integrada. E venho um pouquinho aqui 

para falar mais como um ambientalista preocupado com a nossa região. Se eu exagerar 

um pouco o senhor por favor me cobre, que eu tento reduzir aqui a minha emoção com 

esse caso, que me afeta demais aqui na minha região. 

Então eu começo um uma cava tóxica encravada no coração do meu estuário, 

deputado, do meu estuário da Baixada Santista, que em tantos anos, tantas décadas, tantos 

séculos, serviu de sustento para os pesquisadores, perdão, para os pescadores da nossa 

região, e que hoje, infelizmente, temos um vice-presidente do Isac, uma associação da 

Dra. Marli, com câncer, internado num hospital ao qual se torna difícil descobrir qual é a 

origem, mas a gente desconfia. A cava subaquática é essas imagens aqui que os senhores 

podem ver, mas acompanhamos de perto essa instalação da cava. E aqui dentro dessa cava 

cabe uma área com (Inaudível.). Pena que o Maracanã, no Rio de Janeiro, serve para 

alegrar o povo, e aqui a cava, para entristecer. 

Eu acompanho a questão da cava subaquática, deputados, desde que eu era 

conselheiro do Meio Ambiente, de estado do Meio Ambiente, no Consema. Eu era 

conselheiro de lá, vi a apresentação do projeto e, desde lá, eu fui veementemente contra 

a instalação de cavas, mesmo sendo cavas confinadas, porque o que eles prometiam para 

a gente naquela época, deputados, era uma cava confinada e, como os senhores vão ver, 

essa cava não é uma cava confinada.  
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A partir desse momento é que a gente viu a evolução dessa possibilidade de 

aprovação de um licenciamento de uma cava subaquática. Na época, deputados, era 

apenas uma das opções: ela poderia ser ou não utilizada, dependendo de como o espaço 

seria ocupado lá no Dique do Furadinho e no Dique C, lá no Canal C.  

Aí, nós organizamos um movimento - nós fazemos parte do movimento 

ambientalista - para a gente discutir essa questão da cava tóxica. Então, duas reuniões 

foram marcadas em dezembro de 2017, uma em Santos e outra em Cubatão, onde nós 

conseguimos reunir o movimento ambientalista logo em seguida, logo depois de uma 

reunião que nós tivemos com o prefeito de Cubatão para discutir essa questão da cava.  

O movimento social se solidarizou. Algumas manifestações foram feitas, 

obviamente pacíficas e sempre com o sentido de alertar as autoridades sobre os riscos 

dessa cava subaquática no nosso território. Aqui, o movimento fazendo as suas 

manifestações: "Proteja o lixo", "O lixo tóxico não", vários ambientalistas se 

manifestando contrariamente a essa cava.  

Tanto em Santos como em Cubatão, a própria Alesp acatou várias reivindicações 

nossas para discutir essa questão dentro desta Casa, tão importante para nós. Aqui, 

algumas imagens. Aqui estão as imagens da audiência pública que foi trazida para a Alesp 

pelo deputado Raul Marcelo e pelo Giannazi; outros deputados também foram 

informados dessa ação e tivemos a colaboração de vários deles.  

Também aqui em Santos, várias audiências públicas foram feitas aqui na Câmara 

Municipal, com a presença, inclusive, de deputados estaduais. O vereador Fabrício criou 

uma comissão junto com os outros vereadores, uma comissão parlamentar de inquérito, 

que aqui é CEV - Comissão Especial de Vereadores. 

O movimento continuou fazendo protestos. Houve aqui um protesto cultural 

interessante, deixo até o link aqui. É cultural, é importante que os senhores entendam que 

esse aqui é um protesto cultural. Então, são artistas que trazem sua contribuição contra 

essa questão da cava. Uma frase foi dita durante a CEV: "Três coisas não podem ser 

escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade". É um tema atribuído ao Buda.  

A Câmara Municipal de Santos terminou o seu relatório parcial, um relatório que 

já serve para encaminhamentos, e lá eles dizem, no seu relatório, que “analisou que a 

tecnologia adotada para a construção de uma cava no canal não atende ao critério de 

melhor tecnologia disponível e não apresenta sustentabilidade, na medida em que deixa, 

para as presentes e futuras gerações, um passivo ambiental composto de sedimentos 

tóxicos”.  
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Aqui, uma imagem de Santos e região; pega quase toda a Baixada Santista e onde 

vai ficar essa cava subaquática, marcada em vermelho aqui no meio. Aqui, um outro 

mapa, mostrando que o canal que estava sendo dragado, na época, é esta listra amarela e 

vermelha. É um canal de 4 km que já havia sido embargada a sua dragagem, pela própria 

Cetesb, desde 1996 e havia uma possibilidade de uma dragagem que realmente trouxesse 

segurança. Nós ficamos muito contentes com isso, na hora: "Vamos dragar o canal de 

uma maneira convincente e ambientalmente adequada". 

Aqui, são os navios. Buscam construir navios cada vez maiores e o nosso porto tem 

que ser adaptado a esses novos navios. Então, está aqui o porto de Santos, com 13 metros 

e meio, e a ideia era chegar num calado, pelo menos lá na ponta, perto de 12 metros. Esse 

foi o licenciamento que foi feito.  

No Rima apresentado para nós, conselheiros na época, dizia que haveria uma 

dragagem em certos setores, se não me engano, de dois milhões e meio de m3 e que um 

milhão e meio de m3 de sedimentos extremamente contaminados seriam depositados em 

cavas confinadas no Largo do Cubatão, no Largo do Casqueiro, no Largo do Canéu e que, 

se possível, foi falado na época, alguma cava submersa poderia ser utilizada.  

É importante a gente estabelecer, deputado - é muito importante isto aqui, porque 

isto aqui está nos manuais técnicos internacionais de engenharia -, o que são cavas 

contidas e o que são cavas confinadas. O próprio EIA/Rima traz essa diferença e aqui está 

bem claro: cavas confinadas, cavas contidas e lançamento no oceano, como é feito pelo 

polígono do corpo onde existe uma possibilidade de se descartar material dragado, 

obviamente contaminado também, mas dentro de uma contaminação leve, que não traga 

risco à fauna e à flora.  

Então, existe uma diferença crucial, e mais para a frente eu vou mostrar com mais 

calma, do que é que é uma cava confinada e o que é que é uma cava contida. Aqui, a 

primeira dificuldade que nós temos de entender o EIA, que é o Estudo de Impacto 

Ambiental, é que eles colocaram que essa disposição tem sido referenciada como 

“confined disposal facility”, e aí, lá embaixo, eles colocam assim: “A disposição 

subaquática é denominada de disposição confinada aquática”, aí eles colocam entre 

parênteses: “(contained aquatic disposal)”.  

Obviamente que está errada essa escrita aqui neste EIA/Rima, a disposição 

subaquática denominada "disposição confinada" está errado. “Contained” não é 

“confinado”, é “contido”. Essa é uma cava subaquática contida. O que eles colocavam e 

colocaram erroneamente aqui é que uma cava contida seria uma cava confinada, e os 
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relatórios internacionais dizem que há uma diferença muito grande entre cava confinada 

e cava contida.  

Um dos vários relatórios que nós consultamos é justamente este aqui, é o 

"Planejamento e Projeto de Portos e Terminais Marítimos", que é construído por vários, 

obviamente, pesquisadores dessa área. Eles colocam nesse relatório: “Há dois tipos 

principais de disposição de sedimentos contaminados (offshore ou costeiros): 1. A 

disposição aquática contida e 2. A disposição aquática confinada”. 

Uma disposição aquática confinada “é um local fechado por feixes (ou diques) que 

se estendem acima do nível da maré alta”. A cava confinada “pode ser facilmente 

revestida, dependendo das condições geológicas e hidrológicas e do seu grau de 

contaminação dos materiais dragados”. Em comparação às instalações de cavas 

confinadas com as cavas... Contidas, perdão, as cavas confinadas “são mais caras, mas 

podem ser a única opção de sedimentos moderadamente e altamente contaminados”, 

como é o caso dos sedimentos que tinha lá na Cosipa, há décadas enterrados. 

Aí eles dizem, por sinal, esse próprio relatório: como a cava de disposição aquática 

contida, que é essa que está no estuário, deputado, “refere-se à colocação dos materiais 

dragados em depressões submarinas (que podem ser em poços naturais ou especialmente 

dragados)”, como esse, “seguida de um tampão com um material adequado e limpo. O 

uso de instalações de CAD”, essa cava contida, “é geralmente restrito à disposição de 

materiais ligeiramente ou moderadamente contaminados”, o que não é o caso dessa cava. 

Essa cava tem material muito contaminado. 

Aí a gente vê a contaminação dessa cava, o relatório que foi feito por empresas que 

não foram, obviamente, empresas contratadas pelo empreendedor, que mostra a 

contaminação. Nem precisava, porque qualquer relatório da Cetesb de 2020 já mostrava 

a contaminação pesada nessa região, inclusive com presença elevadíssima de dioxinas e 

furanos e outros contaminantes com dano persistente, onde não se viu, em nenhuma 

análise da Cetesb, a apuração da concentração desses poluentes.  

Não teve condições: nas várias discussões, a gente viu que a cava ia ser instalada. 

Então, numa reunião dessas que nós fizemos aqui, nós, o movimento resolveu entrar com 

uma ação popular. Nós não tínhamos advogados na época e foi indicado para a gente, 

nessas reuniões, o advogado Dr. Leopoldo Eduardo Loureiro, que trabalhou “pro bono” 

para a associação, mas, na verdade, ele trabalhou para o movimento inteiro. Eu dei o meu 

nome, porque era uma ação popular, mas, por trás do meu nome, está um movimento 

ambientalista inteiro da Baixada Santista que resolveu ir em frente com essa ação popular. 
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A decisão dessa ação popular: um juiz determinou, “outrossim, à Cetesb que se 

abstenha de emitir novas licenças ou autorizações, direta ou indiretamente relacionadas 

ao empreendimento, as quais visem qualquer espécie de intervenção na área afetada, ou 

mesmo no sentido de renová-las”. Porém, eles recorreram. Eles estão utilizando também 

a justiça para recorrer e continuar a terminar a instalação da cava. Eles recorreram e 

conseguiram uma liminar - que ainda está em tramitação, está “sub judice” ainda - para 

continuar e terminar a cava. A cava já está lá instalada, senhores. 

Também os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação civil 

pública, ao qual a CPO entrou com um “amicus curiae” nessa ação. Aqui, nesse caso, nós 

tivemos o apoio do advogado Paulo José Ferraz de Arruda Junior, também “pro bono”, 

que ajudou a associação a trazer elementos importantes para a corte, porque também está 

“sub judice”, não foi julgado ainda.  

Um deles é que “É extremamente preocupante, quando foram encontrados 19.000 

picogramas/kg de dioxinas em contribuintes do canal de Piaçaguera - e até 6.500 

picogramas em sedimentos”, em mexilhões do canal e em peixes, em crustáceos. Isso não 

foi analisado nas análises que foram feitas para a dragagem. Nós não encontramos, nos 

relatórios, sequer uma citação sobre essa contaminação de dioxinas, hexaclorobenzeno e 

outros poluentes orgânicos persistentes.  

A nossa preocupação, deputados, é porque a gente acompanha. Nós fizemos parte 

desde que o Pnuma sugeriu a construção de uma Convenção Internacional para Poluentes 

Orgânicos Persistentes. Nós, desde aquele momento, fomos parte dessa convenção e 

fiscalizamos essa convenção como movimento social e como entidade.  

Também, o que mais chamou a atenção, deputados, foi que, nessa ação civil-pública 

que corre atualmente na Vara Federal aqui de Santos, houve uma reunião onde eles 

informaram ao juiz que, naquele momento, eles iam dragar os hotspots, as partes mais 

contaminadas do estuário. Nós falamos, na reunião, com o juiz: “Olha, (Inaudível.), então 

vamos fazer o seguinte: já que essa parte é a mais contaminada, vamos levar essa parte 

mais contaminada para um lugar onde possa se tratar”.  

Essa foi a nossa sugestão para tentar amenizar e chegar num acordo bom para todos. 

Porém, essa hipótese foi rejeitada pela Cetesb. O que chama a atenção é que não foi 

rejeitada pelos empreendedores, ela foi rejeitada pela Cetesb, e é aí que a gente começa a 

ficar um pouco chateado com essas decisões, né? 

Aqui, para vocês entenderem, bem rapidamente. A cava confinada do Casqueiro é 

uma... Isto aqui está no EIA, é importante eu falar para os senhores. Isto aqui não é 
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invenção minha, está no EIA, no Estudo de Impacto Ambiental que foi apresentado para 

nós, conselheiros, na época, e colocavam lá: “Essa alternativa”, quando chegam na cava 

do Casqueiro, que é dessa que nós estamos tratando, “é semelhante à anterior, que 

compreende a construção de uma cava junto à foz do Rio Casqueiro, com capacidade de 

receber 1.400.000”.  

Bom, eles falam que é igual à anterior, aí vamos ver como é que é a anterior. Deixe-

me puxar um pouquinho isto aqui, está me atrapalhando a leitura, deixe-me puxar para 

cá. Eu pulei uma. Aqui: “Essa alternativa compreende a construção de uma cava no Largo 

do Cubatão”, com... Opa, deixem eu ver aqui, senhores. Está me atrapalhando essa... 

Bom, já vai acabar logo.  

No Largo de Cubatão, então ela é igual à cava do Casqueiro, “cercada por um dique 

de isolamento, com cerca de três metros e meio de altura - aflorando acima do nível 

máximo -, para evitar a influência das correntes das marés no interior, garantindo assim 

o confinamento do material disposto”. Aí eu pergunto para os senhores: isso foi feito? 

Não, não foi feito, mas isso é que foi autorizado pelo conselho.  

E mais: “A água proveniente deste processo será retirada de dentro da cava por 

meio de um vertedor tulipa”. Eu desenhei aqui para vocês entenderem o que é esse 

vertedor tulipa aqui, onde o material estaria confinado, isolado de todo o mar, para não 

contaminar mais, e esse vertedor tulipa tiraria aquele sobrenadante, menos contaminado, 

para a cava não encher e transbordar para o lado não poluído. Isso foi feito? Eu digo aos 

senhores: não foi feito. Isso foi aprovado pelo conselho dessa forma e isso não foi feito 

em momento algum. 

A gente volta de novo para o Rima, que é o Relatório de Impacto de meio ambiente 

que foi apresentado para os conselheiros. Eu era conselheiro, na época, e eu me sinto 

traído por isso, onde eles apresentaram aqui as opções - isso já foi mostrado em outras 

apresentações, eu estou acompanhando a CPI, o modo como ela está sendo seguida. 

Nós temos aqui a pontuação e a gente vê aqui: “cava confinada”, é a quarta opção, 

“0,78”. Ela foi instalada? Não, senhores, ela não foi instalada. A quinta, “cava confinada 

(Inaudível.)”, não foi instalada. A sexta não foi instalada. A sétima foi instalada, a “cava 

submersa”, mas essa cava submersa é tão estranha... A cava que instalaram, senhores, é 

tão estranha, porque ela não é uma cava confinada e também ela pouca semelhança tem 

com uma cava submersa, porque uma cava submersa não pode ter esse nível de 

contaminação apresentado.  
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Então, nós vemos aqui que foi criado um imbróglio pela Cetesb, o qual não foi 

atualizado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu me sinto traído, como 

conselheiro, por ver ser aprovada uma determinada coisa e ver aqui outra. Os senhores 

imaginem como eu devo me sentir enquanto conselheiro, representando a sociedade civil, 

e vejo que uma coisa aprovada não foi seguida pela Cetesb. 

Aí nós temos aqui o que é que é uma cava contida, deputado, que é essa aqui, que 

foi a que eles instalaram em cima de um banco de sedimentos que era utilizado pelos 

pescadores para pescar siri, ao qual o vice-presidente da (Inaudível.) está com câncer de 

fígado. Então, a gente vê aqui que é uma cava “Normalmente implantada em mar aberto, 

para sedimentos levemente contaminados”, não essa carga de resíduos tóxicos, de 

sedimento com resíduos tóxicos, que foi enterrada no meu estuário, deputado, no estuário 

onde eu vivo, no meu território. 

Isso é inaceitável da Cetesb, ainda que eu adore essa empresa, ainda que eu lute 

para recuperar a Cetesb, para ser a Cetesb pioneira e guerreira que era na década de 90 e 

no início da década de 2000. É essa Cetesb que a gente deseja, deputado. Então, aqui, 

mais uma vez... Aí, deputado, aqui rememorando o que é que é a cava.  

E aí, a gente pergunta: mas por que é que eles estão fazendo isso? Quando a gente 

vai ver os relatórios internacionais, a gente vê lá que uma disposição subaquática custa 

10, mas, para fazer o certo, custa 50, 60. Então, a gente está vendo que, muito mais do 

que a melhor tecnologia, o que se viu foi economizar. Economizar a bem do serviço 

público - aliás, a mal do serviço público. Aqui, uma draga que foi utilizada. Falaram para 

a gente que seria (Inaudível.) uma draga e, de fato, em grande parte do tempo foi utilizada 

essa draga, a draga ecológica, né? Dizem que é ecológica. Tenho dúvida se é mesmo. 

Mas aí quando a gente vai lá justamente com a reportagem da TV Cultura, a gente 

vê que não é a todo tempo dragado, com a draga moderna, ecológica. A gente está vendo 

aqui uma draga convencional com um batelão levando resíduo para dentro da cava, 

deputado. E aí a Cetesb dá uma desculpa: “Não, isso foi um caso isolado, que a gente 

acompanhou...”.  

Não tinha ninguém da Cetesb lá acompanhando no dia em que a gente estava lá 

com a reportagem. Então, quer dizer, é mais uma coisa perigosa que a gente viu pessoas 

falando: “Não, que...”. Está aqui a prova, e quem ver aqui - eu deixei um link aqui da 

reportagem da TV Cultura -, vocês vão ver lá na reportagem o batelão sendo carregado 

com uma draga convencional e descarregando miseravelmente de qualquer jeito dentro 

da cava subaquática.  
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Outra coisa que nós ouvimos é que o navio passa longe da cava, não passa perto. 

Aqui vocês podem ver como o navio passa tão próximo dessa cava e, raspando e beirando 

a cava, pode, de fato, causar danos à cava, sim. E o pior, o que chama mais a atenção, 

deputados - eu peço que vocês me perdoem -, é que aqui nós temos a cava subaquática 

nessa bola amarela aqui, abaixo, e do lado dessa cava, deputados, está sendo construído - 

espero que não seja - um ancoradouro para receber navio metaneiro, e cuja Lloyd’s, o 

presidente da Lloyd’s, a maior empresa de seguros marítimos no mundo, 300 anos de 

tradição na Inglaterra, diz que se (Inaudível.) navio acontecer um acidente, um ataque 

nele, um acidente, o potencial dele é de uma bomba atômica.  

Aí eu pergunto aos senhores: se essa bomba atômica se explodir perto da cava, o 

que vai acontecer com a cava? Engraçado é que quem está fazendo o licenciamento é a 

mesma empresa. Então é esse tipo de coisa que a gente quer discutir com os senhores, a 

gente quer que os deputados estejam conosco nessa fiscalização da Cetesb para que a 

Cetesb, deputados, volte a ser aquela companhia à qual a gente entregava a nossa vida.  

Hoje não dá mais. A gente precisa reformular a Cetesb, a gente precisa reformular 

a estrutura ambientalista do País inteiro, mas a de São Paulo urge, porque este estado, 

deputado, falam, ainda é a locomotiva do Brasil, e a gente precisa ter uma questão 

ambiental redobrada. Aqui, bem rapidamente, é o pátio de algumas das empresas 

envolvidas no licenciamento, e aí no atracadouro deles eles depositaram certinho.  

Esses sacos pretos que os senhores estão vendo aqui foram a dragagem que a 

empresa fez no berço, que, segundo a SPU, também não tem autorização para essa 

dragagem. Mas aqui eles fizeram corretamente. Parabéns para a empresa, deputados, é 

isto que a gente quer ver: a continuidade da dragagem sendo feita dessa forma.  

Aqui nós temos o licenciamento. O licenciamento para a cava eu não vou nem entrar 

em discussão (Inaudível.), já foram exploradas aqui, cada um com uma opinião. A minha 

é de que caducou, mas cada um entende da maneira que bem aprouver, e eu espero que 

os deputados tenham uma opinião formada correta disso.  

E aí essa licença que foi dada em 2016 é para 1.560 metros cúbicos, mas foi 

(Inaudível.) dois milhões e meio lá, deputado. Então a gente fica aí em uma situação 

complexa. Nessa ação civil pública do Ministério Público Federal e Estadual, o SPU foi 

chamado para a ação. E o SPU disse o seguinte, deputados, para o juiz federal:  

“E, portanto, ambos, cavas e demais componentes” - que é o berço da (Inaudível.) 

que vocês viram lá, né, perdão, (Inaudível.) - “localizados em águas públicas de domínio 

da União, encontram-se irregulares”. Quem disse isso foi o SPU, deputados, não sou eu 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

que estou dizendo. E já calculam lá mais ou menos quanto seria a multa para isso. Eu 

acho que seria mais viável a gente tratar de remover essa cava do que pagar essa multa.  

Então está aqui, o SPU concordando que não foi dada licença de espelho d’água 

para ninguém e ninguém teria autorização para fazer isso. Aqui mais uma vez a 

quantidade de hidrocarbonetos presentes, mas tem outros poluentes muito mais 

preocupantes, deputados, porque são poluentes persistentes. E eu digo que esses poluentes 

persistentes afetam a vida humana, que vai desde o cérebro até os órgãos sexuais, afetando 

todo o sistema endócrino.  

E o que chama a atenção para a gente é que justamente, deputados, são substâncias 

persistentes e muitas vezes - eu vou explicar para os senhores como funciona isso, porque 

nisso a gente tem um estudo muito forte sobre isso - muitas vezes pode ser que a gente 

pegue um equipamento ambiental e faça medição no local e dê isento de poluente 

organopersistente, porque ele está em um nível abaixo do que o aparelho pode detectar. 

Então, dá isento.  

Mas acontece que ele é (Inaudível.) e biopersistente. E daqui a pouco as pessoas se 

expondo a isso, comendo crustáceo, comendo peixe - que também é biomagnificante -, 

acabam tendo uma contaminação maior do que a do meio ambiente. É esse um dos 

problemas que a gente está trazendo para os senhores. São poluentes que muitas vezes 

nem detectados são, mas que bioacumulativamente aparecem contaminando os seres 

humanos em níveis maiores do que os presentes no meio ambiente, e aí, deputados, 

quando as pessoas se intoxicarem, como é que a gente vai fazer o nexo causal?  

Está aí o exemplo de (Inaudível.), está aí o exemplo de Minamata, está aí o exemplo 

de (Inaudível.), onde as pessoas sequer foram mitigadas de seus dos seus problemas de 

saúde, e este, deputados, eu afirmo, com a minha esperança, que é um caso que pode se 

transformar nisso, devido ao escapamento de substâncias que pode haver dessa cava. Aqui 

é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, né? É onde o feto pode ser atingido por 

essa contaminação desse nível nessa cava.  

Os fetos podem ser atingidos, as pessoas podem ter inclusive problemas cognitivos 

no futuro, problemas de desenvolvimento sexual, vários problemas, eu não vou parar 

aqui. Um dia eu posso fazer... Terei o máximo prazer de conversar com os deputados, a 

gente conversar sobre esse assunto, né? Aqui é o nosso escoário, antes do século XX, no 

início do século XX, um escoário limpo, todo mundo pescando, se banhando, os 

pescadores tendo o seu sustento, né?  
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Aí vem o desenvolvimento industrial, começa uma contaminação lenta, e hoje, 

deputado, nós temos toda a nossa cadeia que vai ficar contaminada e pode atingir, 

infelizmente, os pescadores e as pessoas nas áreas urbanas, né? Nós temos aqui um 

relatório da Cetesb que foi apresentada lá no processo do Ministério Público Federal, no 

Tribunal Federal, e eles mostram aqui vários e fartos documentos, eu analisei todos eles, 

está tudo conforme, a gente vê que não está conforme.  

Aí a Cetesb vem e diz que é rastro do histórico. Rastro do histórico, não resolveram? 

Mas além disso, nesses relatórios, deputados, não tem análises de poluente orgânico 

persistente, sendo que tem 19 mil microgramas, pictogramas de dioxinas, de (Inaudível.), 

de PCBs, e nada disso foi analisado. Como é que eles podem dizer que está conforme 

durante essa dragagem? Não está aqui no relatório análise disso. Então é complicado a 

gente vir a público e afirmar uma coisa que você não pesquisou.  

Aqui, bem rápido, não vou perder tempo nisso, são os biólogos, os geólogos que 

falam sobre isso, sobre como esses poluentes que nós estamos conversando migram no 

meio ambiente, e aqui a cava, um desenho da cava e como essas substâncias podem 

migrar, uma vez que a cava que está lá, que foi aprovada pelo conselho, não é uma cava 

confinada, é uma cava contida. Então, nas paredes, no movimento das areias subterrâneas, 

os poluentes podem migrar para outro lugar. Não há uma posição hermética que segure 

esses poluentes dentro da cava, deputados.  

Então rapidamente, o projeto possui aprovação do conselho ambiental para dragar 

até 12 metros. Como o senhor sabe, vai até 15, e de 12 até 15 não houve licenciamento. 

O conselho não se manifestou a respeito disso. A autorização era para cavas confinadas 

e não contidas. O projeto não possui aprovação do conselho de (Inaudível.) para dragar 

até 15 metros, como eu já falei. A licença tem mais de dez anos, já foi debatido aqui.  

Em face de dos altos níveis de resíduos tóxicos, não se podia cava contida. A cava 

foi liminarmente debitada pelo Tribunal de Justiça. A cava foi embargada pelo SPU, com 

liminares, com pedidos que não atendiam aos interesses ambientais, ela continua e 

terminou à base de liminares. E a sociedade corrobora a Câmara de Santos, que exige a 

retirada e o tratamento desses resíduos dessa cava, deputado.  

A situação, do ponto de vista da saúde socioambiental, é insustentável para a pesca 

artesanal e para os ribeirinhos, principalmente. Aqui, bem rapidamente, para os senhores 

terem uma ideia de como nós estamos vivendo aqui na Baixada Santista com a poluição, 

N10 acima do que a OMS recomenda, (Inaudível.) acima do que a OMS recomenda.  
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As nossas praias no centro onde eu vivo, deputados, eu não posso ir na praia. Olha 

como é que está a nossa praia aqui no centro. Não há como a gente olhar para isso e falar: 

“Hoje eu vou à praia”. Tudo impróprio. E há décadas que isso não é resolvido, e a gente 

gostaria do apoio da Cetesb para resolver isso, né?  

Aqui, como estão aqui as nossas palafitas, os nossos mangues, carregados de lixo, 

e ninguém nos ajuda a resolver isso. Aqui está a contaminação dos pellets, aquela 

borrachinha que faz plástico, deputados. As nossas praias aqui da Baixada Santista são as 

mais contaminadas do mundo por PCBs e esses pellets contaminados que estão enterrados 

na areia, onde as pessoas caminham, onde os animais caminham, está cheio desses pellets 

com alta concentração de PCBs.  

Aqui, para os senhores verem os peixes, como esses pellets e essas cores aqui 

mostram talvez o grau de contaminação. Os mais escuros têm mais contaminação. E aqui, 

essas bolinhas azuis mostrando o nível de presença de pellets por metro cúbico, e a nossa 

região e a das mais contaminadas do mundo.  

Os emissários também não contribuem para a melhoria dessa (Inaudível.). Análises 

feitas por universidades mostram que a emissão desses emissários submarinos causou 

mutações genéticas nos peixes, porque mostrou nos ratos essa mutação. Aí nós temos 

aqui também outra coisa importante, deputados: o litoral de São Paulo, aqui na minha 

baía, tem cem vezes mais cocaína no mar do que a costa dos Estados Unidos.  

Para vocês verem o nível de contaminação ao qual nós estamos submetidos, e essa 

cava é apenas mais uma. A poluição industrial, que a gente precisa de uma ação mais 

potente da Cetesb para continuar fazendo com que Cubatão melhore cada vez mais. 

Cetesb, na década de 80, fez um trabalho maravilhoso em Cubatão. Piorou, deputados, 

depois disso, piorou.  

Por isso que eu digo, nós temos que retomar aquela Cetesb anterior que a gente 

aprendeu a amar enquanto bem público que é um órgão desse, né? Aqui os senhores 

podem ver com o que nós convivemos aqui na Baixada Santista: a poluição, a degradação 

ambiental presente, os incêndios, a contaminação, o fogo sem controle adequado sobre 

os seus estoques.  

Explosão, incêndio, nove dias de desespero que nós passamos aqui na Baixada com 

a questão lá no armazém no Guarujá, que explodiu e ficaram horas sem se saber o que 

estava queimando. Imagina se aqui fosse uma queima igual ao porto de Tianjin, que 

queimou o armazém, atingiu o armazém de nitrato de amônia, e a explosão secundária de 

nitrato de amônia arrasou o porto chinês, como aconteceu em Beirute?  
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Não é essa a situação que a gente quer, deputado. A gente quer desenvolver. A gente 

concorda com ele, mas a gente quer segurança, principalmente para quem mora na cidade. 

E esse é o resultado quando a gente negligencia essas questões industriais e deixa a coisa 

correr solta... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Jeffer, desculpe 

interrompê-lo, Sr. Jeffer.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O tempo de V. Sª. já 

terminou há algum tempo, e eu, até por ter interrompido, achei que devia deixar 

prosseguir, mas eu peço que o senhor caminhe para a conclusão, por favor. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, já estou concluindo deputado, só 

trazendo aqui alguns elementos finais, deputado. E aqui, o mais interessante, deputado, é 

justamente uma briga que a gente tem há décadas aqui na Baixada Santista sobre 

depósitos antigos de resíduos organoclorados. E foi feita uma pesquisa científica, e 

pasme, deputado, a leitura do ar do lado da Cetesb foi o local mais contaminado da 

Baixada Santista devido aos depósitos de resíduos antigos.  

Então nós temos aqui um aporte de ar poluído próximo à agência da Cetesb de 

Cubatão, um dos mais altos da Baixada Santista, porque essas leituras foram feitas ao 

lado desse resíduo de depósitos, então há mais de 40 anos que não se tem uma solução. E 

aqui está o resultado, os locais - os cientistas que responderam isso - que resultaram nas 

maiores concentrações atmosféricas (Inaudível.), é, portanto, nas maiores estimativas de 

risco de câncer por inalação.  

Então temos aqui, deputados, no final: precisamos da ajuda dos senhores. 

Precisamos da ajuda dos deputados. Precisamos que esta CPI, deputado Barros Munhoz, 

caminhe por uma decisão acertada, para que traga, de fato, um alívio para nós aqui, 

moradores da Baixada Santista, e que a gente coloque a gente da Cetesb no rumo, porque 

tem seguido um rumo muito ruim para nós aqui.  

Para terminar, conto com a ajuda de todos, tenhamos (Inaudível.) de estar 

(Inaudível.) do patrimônio público e privado, a vida dos (Inaudível.) na região. E aqui, 

né, uma frase que foi atribuída ao Abraham Lincoln, mas alguns dizem que de um autor 
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desconhecido: “Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum 

tempo, mas não consegue enganar todos por todo o tempo”.  

Então é isso. Deixou aqui os meus protestos de agradecimento a esta CPI por ter 

me ouvido, deputado, e pedir ajuda aos senhores para que (Inaudível.) em uma condução 

da melhor maneira possível. Obrigado a todos e é isso, deputado Barros Munhoz, e me 

deixou à disposição para qualquer pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Eu vou abrir 

então as inscrições e encerrá-las. Em primeiro lugar, já está inscrito o deputado Ricardo 

Madalena. Alguém mais se inscreve? Eu vou dar alguns minutos para todos. Deputado 

Maurici. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem mais? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Deputado Estevam Galvão. 

 

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

Mais algum? Eu vou fazer todas as inscrições. Nenhum outro deputado se inscreve? Eu 

vou me inscrever então para falar por último.  

Com a palavra, o nobre deputado... Antes de mais nada, agradecer ao Sr. Jeffer e 

dizer que foi muito proveitosa a sua participação nesta sessão. Então, com a palavra, o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Bom dia a todos. Cumprimentar o 

presidente Barros Munhoz, os nossos pares e o Sr. Jeffer Castelo Branco. Primeiramente, 

Sr. Presidente, que seja disponibilizado a todos os membros da CPI essa importante 

apresentação feita pelo Sr. Jeffer.  

Agora me referindo à pessoa do Sr. Jeffer, umas perguntas a fazer. Na sua opinião, 

Sr. Jeffer, está de acordo com as especificações do Cosema e Conama da Deliberação do 

Cosema nº 34/88 essa cava subaquática? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Na minha opinião, não, deputado. Não 

está de acordo com aquilo que foi apresentado para nós, enquanto conselheiros do Meio 

Ambiente da época. Está totalmente em desacordo com o que foi aprovado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, que se registre isso, Sr. Presidente. O 

senhor teve acesso ao EIA/Rima que antecedeu o licenciamento? Se sim, o senhor 

concorda com esse EIA/Rima ou não? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu tive acesso ao EIA/Rima. 

Foi por meio dele que apresentamos toda a nossa (Inaudível.) inconformados com ele, 

com o EIA/Rima. Apontamos à Cetesb onde nós achávamos... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Não estava em conformidade? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Na nossa opinião, deputado, o próprio 

EIA/Rima já é capaz de identificar a inconformidade.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Na sua opinião, qual é o perigo 

potencial da cava subaquática para o Meio Ambiente e a população ribeirinha? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - É muito grande, deputado. É muito 

grande, porque estamos fazendo uma análise superficial, do sedimento superficial, e o 

sedimento profundo não está sendo analisado. Com o tempo, as substâncias tóxicas que 

estão depositadas ali podem se degradar para substâncias voláteis e escapar da cava.  

Independentemente de elas se degradarem para voláteis, as próprias substâncias lá 

presentes podem fugir da cava e seguir um curso que nos seja desconhecido, deputado, 

porque é uma cava contida, não é uma cava confinada, como foi aprovada pelo Cosema. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor sabe quantos metros cúbicos 

foram despejados na cava? Sabe se houve processo de fiscalização por conta do órgão 

controlador, no caso, a Cetesb? E se esse acompanhamento e controle preenchem os pré-

requisitos para uma cava subaquática? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, obviamente é uma opinião 

minha, enquanto técnico, obviamente pode ser que haja outras opiniões, mas, para 

garantir a segurança pública, das pessoas, ao longo das décadas... Porque é um passivo 

ambiental que foi criado ali e que vai precisar de monitoramento ad aeternum; não é 

monitorar por dez anos e largar. Como eu falei para o senhor, essas substâncias podem 

degradar e dar um processo pior, ambientalmente pior.  

Não houve fiscalização. Pelo menos nas três vezes em que fui visitar a cava... 

Quatro vezes, desculpe, deputado. Em nenhuma delas havia fiscalização de qualquer 

órgão, de qualquer autoridade, e a gente percebe que, atualmente, o atual 

acompanhamento não é suficiente para garantir a proteção da população e de toda a fauna.  

Como eu disse aos senhores, são substâncias que, muitas vezes, podem não ser 

detectadas pelo aparelho, mas estarem presentes. Como ela é bioacumulativa e 

biomagnificante, a alga pode ter um pouquinho que também não é detectável, o peixinho 

maior pode ter um pouquinho mais, até chegar no ser humano, que vai ser o pior 

prejudicado quando comer um peixe com alta biomagnificação nas suas musculaturas e 

as pessoas ingerirem esse tipo de pescado.  

Então, tem risco, sim, mesmo que as análises da Cetesb estejam indicando abaixo, 

principalmente para substâncias persistentes, as quais eu não vi análise nenhuma, 

deputado, na época da dragagem. Não vi análise de persistentes e digo ao senhor: à época, 

19 mil picogramas de toxinas foram encontrados nessa região e sequer uma análise sobre 

isso a gente conseguiu ver durante a dragagem. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Jeffer, tem jeito de mensurar a 

quantidade de dejetos, averiguar, medir esse dejeto que foi depositado lá? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perdão, deputado, perdi o comecinho da 

pergunta. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tem como mensurar a quantidade de 

metros cúbicos dos dejetos que foram despejados nessa cava? O órgão fiscalizador tem 

como mensurar isso? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Claro que sim, deputado. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Hoje? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Hoje, deputado, eu não sei. Hoje pode 

ser que seja um pouco difícil, mas é possível. É possível fazer uma análise, se gastarem 

dinheiro para fazer isso, obviamente. É possível verificar vários pontos de concentração 

dentro dessa cava e fazer uma estimativa muito bem apurada da quantidade de resíduos 

que tem junto com esse sedimento dentro da cava.  

Obviamente, isso deveria ter sido feito antes. Antes do licenciamento, isso não foi 

feito. Quer dizer, parece que não foi feito. Essa mensuração da quantidade estimada 

deveria ter sido feita antes do licenciamento, deputado.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem conhecimento de alguma 

cava (Inaudível.) nesses moldes? Com esse volume? No Brasil ou no mundo? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, eu desconheço. Pelo 

estudo que fiz... Eu sou formado em Ciências e cabe a nós analisar esse tipo de 

documento. Pelos documentos que a gente analisou, os poucos a que tivemos acesso, 

normalmente cavas grandes são para resíduos levemente contaminados. São tipo aquele 

do PDZ do Porto de Santos, onde você draga com pouquíssima contaminação, o que se 

espera, é bom que se diga isso, o que se espera que não vá trazer problemas à fauna e 

descarrega lá no quadrilátero.  

Veja bem: em outros países, esse tipo de procedimento que é feito no Brasil não é 

feito, deputado. É jogado em cavas e cobertas depois. Aqui no Brasil se joga no PDZ, lá 

no bota-fora. Aí, deputado, estamos há décadas, se não me engano... Preciso ver essa 

informação, mas há vários anos sem qualquer acompanhamento da contaminação desse 

quadrilátero onde é jogada a dragagem do Porto de Santos.  

Aí eu digo ao senhor: “Ah, vocês querem pegar alguma coisa errada?”. Não, 

queremos que dê tudo certo. O que nós queremos é acompanhar para ver se o nosso 

território não está sendo contaminado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Exatamente. Queremos a lisura do 

processo e principalmente que a Cetesb faça o papel que cabe a ela fazer e executar. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Na sua opinião, esses dejetos, detritos, 

nessa cava subaquática... Poderia ter sido feita em aterro, talude, como diversas outras 

que nós temos no Brasil? Talvez isso não foi feito por uma questão econômica? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu tenho certeza. O senhor me 

desculpe, mas é uma opinião própria minha. Eu tenho certeza de que o objetivo desse 

projeto foi economizar recursos, porque poderiam ter sido tomadas atitudes muito mais 

viáveis, inclusive durante a ação civil pública, que está correndo no Tribunal Federal de 

Santos.  

Quando a Cetesb foi chamada junto com o empreendedor, foi falado: “Olha, nós 

não podemos parar a dragagem” - já tinha começado a dragagem - “porque agora vai vir 

o mais contaminado, os hot spots”. São locais, deputado, onde há o maior nível de 

concentração contaminante.  

Nós falamos: “Então vamos pegar esse maior nível e vamos levar para uma área 

seca para descontaminar e tratar e vamos proteger melhor o nosso ambiente”. Pasme, 

deputado: o empreendedor ficou quieto; quem falou que não foi a Cetesb.  

Gente, se a Cetesb, que deveria estar indo de acordo com a melhor técnica e a 

melhor tecnologia disponível, que era levar esse material mais contaminado para um 

tratamento mais adequado... Não foi feito, deputado. Aí eu fico perguntando: de quem era 

o interesse de fazer o pior, com a pior tecnologia? É da Cetesb? Não pode ser da Cetesb. 

A Cetesb tem que exigir sempre a melhor. Foi o que não foi feito, deputado, infelizmente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Jeffer, na sua opinião, você acha que está 

em desconformidade com aquilo que realmente teria que ter sido executado? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu me sinto... Na época, eu 

era conselheiro do estado, quando começou a tramitar esse processo. Eu me sinto traído, 

enquanto conselheiro, por aquilo que foi aprovado e por aquilo que foi executado. O que 

foi executado não foi o que foi aprovado pelo conselho, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - (Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não está sendo possível 

ouvi-lo, deputado Ricardo. Tem algum problema no som? Perdemos o sinal. O deputado 

Ricardo Madalena nos ouve? 

Bem, eu vou passar então para o próximo deputado inscrito e, quando retomar o 

som do deputado Ricardo Madalena, ele conclui o seu interrogatório. 

O segundo deputado inscrito é o deputado Maurici, que tem a palavra pelo prazo 

regimental.  

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que nos 

acompanham pelo YouTube. Professor Jeffer, como vai? Bom dia. Tudo bem? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Bom dia, deputado Maurici. Prazer em 

vê-lo. 

 

O SR. MAURICI - PT - O prazer é meu.  

Primeiro, quero cumprimentá-lo pela sua exposição. Acho que ela foi bastante 

esclarecedora em vários aspectos para nós que participamos da comissão e para aqueles 

que nos acompanham, aqueles e aquelas. Eu considero até que boa parte das questões que 

vou fazer agora, o senhor, ao longo da exposição, já respondeu, mas quero circunscrever 

e deixar bem estabelecido.  

Deixa eu lhe dizer: as convenções internacionais estabelecem como princípios da 

boa prática ambiental algumas coisas como o princípio da prevenção, o princípio da 

precaução, o princípio do poluidor pagador, o princípio do desenvolvimento sustentável 

e o princípio da participação pública. O senhor acha que, nesse caso, no projeto de 

aprofundamento do canal e a disposição dos sedimentos, foram atendidos esses 

princípios? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, vou ser sincero com o senhor: 

nenhum deles.  

O da precaução: obviamente que é uma cava diferente de qualquer outra que a gente 

pode ter analisado no planeta, é uma cava nova. Eu creio - é uma opinião minha, 

particular, deputado - que é uma experiência que estão fazendo no nosso estuário. Em 

lugar nenhum do mundo seria aprovado. É uma experiência de mau gosto com a 

população da Baixada Santista.  
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O da participação, é um outro pedido que faço aos deputados que estão aqui 

presentes: a participação da sociedade civil no Conselho Estadual de Meio Ambiente é 

ridícula, é pífia, não tem representatividade, não é dada aos conselheiros a ampla 

possiblidade de participação. O conselho deveria reverberar na sociedade essas 

discussões. Isso não é feito. Quando vai nas audiências públicas, é um passa moleque na 

população. Se você traz alguma recomendação, ou eles fingem que não ouvem, ou 

marcam lá e não respondem o que de fato era esperado de ser respondido.  

Então, a prevenção, a precaução e a participação, com certeza, nesse processo, 

ficaram a desejar. Há a necessidade de que essa atuação da população no Conselho 

Estadual de Meio Ambiente seja modificada, porque sequer as ONGs atualmente podem 

eleger os seus pares, como era feito antigamente. Agora o cadastro é feito pela secretaria, 

colocam quem querem lá, inclusive assessores de empresas para participarem como 

ONGs, para o senhor ter uma ideia de como está o conselho hoje. 

Então, precisa de fato de uma atuação dos deputados dentro do conselho e da Cetesb 

para que a gente possa ter o mínimo de segurança nas decisões ambientais do nosso 

estado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Em vários momentos aqui, durante a CPI, nós, de uma 

maneira ou de outra, nos referimos a técnicas alternativas ambientalmente mais 

sustentáveis que a LCI poderia ter utilizado no tratamento desses resíduos. Também em 

vários momentos ficou colocado de forma sub-reptícia que ela fez a opção pela cava 

porque o custo envolvido na construção e operação de uma cava era muito menor do que 

outras alternativas.  

Para que isso fique mais realizado no imaginário de todos nós, Sr. Jeffer, qual é a 

diferença que podemos estimar? O quanto mais caro seria o tratamento sustentavelmente 

correto como alternativa para a cava confinada ou contida? Quer dizer, já aí parece que o 

senhor já aponta um problema: o que foi aprovado foi uma tecnologia e o que está sendo 

utilizado é uma outra. Não é isso? Agora, qual é a diferença de custo? Quanto implica 

esse investimento? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, vou ser sincero com o 

senhor, se o senhor me permitir comunicar um pouco sobre isso. Quando a gente coloca, 

nesse licenciamento, o que seja econômica viável, não é economicamente viável para a 

empresa, deputado. É economicamente viável para o país, para a sociedade. Então, há 
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uma confusão, uma transmutação total do que significa... O princípio da precaução é um, 

o de economicamente viável é outro. O economicamente viável é socialmente...  

Inclusive, deputado, até, se isso fosse pesado demais, a sociedade colaborar com 

seus impostos, como é feito, para que a dragagem fosse feita de maneira ambientalmente 

correta, para que o nosso porto fosse capacitado a tratar esse tipo de resíduo, ao qual a 

nossa Baixada Santista está toda contaminada por ele, o estuário, locais extremamente 

contaminados, e poderia ter sido uma tecnologia que poderia, inclusive, gerar lucro nesse 

processo. 

Então, eu não concordo. Seria, obviamente, mais caro, mas eu acredito que os 

empreendedores teriam capacidade de suportar esse empreendimento. Se não fosse, 

deputado, como isso faz parte de um porto, um porto que atende o Brasil, isso teria que 

ser discutido inclusive com os senhores, para buscar recursos e fazer a coisa certa, e não 

jogar resíduo para baixo do tapete, deputado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Senhor Jeffer, tentando ainda aqui dialogar com o 

imaginário nessa questão da cava subaquática, você poderia resumir quais prejuízos o 

projeto de aprofundamento do canal, da forma como foi executado, trouxe ao meio 

ambiente e à população que habita e trabalha naquela região? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, nosso estuário vem sendo 

tratado com uma violência incomensurável, pelo desenvolvimento a qualquer custo. 

Infelizmente, a gente convive com isso ainda. É uma coisa que a gente não quer deixar 

continuar. Nós queremos empreendimentos, queremos que o Brasil cresça, queremos que 

mais pessoas sejam incluídas em um patamar diferenciado em nosso país, mas a gente 

quer isso com segurança, com muita segurança.  

O prejuízo para a pesca, deputado, eu que fiz. Inclusive, tem um projeto no 

Ministério Público, para tentar ajudar os pescadores, que está lá, aguardando recurso. Há 

um prejuízo para esses pescadores com a dragagem, só com a dragagem. Não estou 

colocando a questão do Canal de Piaçaguera. Antes do Canal de Piaçaguera, é 

incomensurável. Nós entrevistávamos pescadores, deputado, que diziam: "Jeffer, antes, a 

gente saía duas vezes por semana, e a gente não precisava mais sair mais nos outros dias". 

Isso significa o quê? Sustentabilidade, porque os dias que ele não ia pescar, o peixe tinha 

condições de sobreviver, e ter mais peixe na semana que vem. 
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Hoje, deputado, eles falam que saem todos os dias e não conseguem fazer 10% do 

que eles faziam antes. Eles estão passando estado de penúria. Além de penúria, está 

consumindo um peixe que a gente não sabe como está, de fato. Se a gente pegar as análises 

dos anos anteriores da própria Cetesb, a gente vai ver que esse pescado não é comestível.  

E aí, quando vem a dragagem, deputado, onde, segundo os manuais internacionais, 

dizem que pescador tem que ser informado que o pescador tem que suspender a pesca 

nesse momento, deputado. E a gente consulta os pescadores: "vocês foram avisados?". 

Eles dizem "não". "Vocês não interromperam a pesca durante a dragagem?". "Não". 

Então, que diabo de coisa é essa, deputado? O prejuízo para essas comunidades, 

deputado, eu não vou dizer que é incomensurável, porque dá para medir, sim. Dá para 

medir, e, se a gente fizer um trabalho científico correto, a gente descobre tudo o prejuízo 

que essa classe de pescadores está sofrendo, deputado.  

 

O SR. MAURICI - PT - Jeffer, antes de mais nada eu devo dizer aqui aos meus 

pares aqui nesta CPI que eu recebi da Frente Ambientalista da Baixada Santista um 

documento, assinado por vários ambientalistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor pode falar um 

pouquinho mais alto, por favor deputado Maurici? Só um pouquinho. 

 

O SR. MAURICI - PT - Claro. Essa manifestação é uma manifestação de repúdio 

e desagravo ao comportamento que a Frente Ambientalista qualifica como inapropriado 

e suspeito do deputado Barros Munhoz, na condução da CPI da Cetesb, relativo ao 

licenciamento da cava subaquática de Cubatão.  

Nessa manifestação, que eu vou encaminhar formalmente aos membros desta 

comissão, e ao próprio presidente, da Casa e da CPI, a frente Ambientalista se refere ao 

momento quando foi inquirido aqui o professor Hélio, pelo deputado Barros Munhoz, e 

a frente acredita que o deputado Barros Munhoz teria se excedido e infringido a ética 

parlamentar. 

Então, fazer esse registro aqui. Eu quero engatar na minha última questão para o 

senhor, Sr. Jeffer. Assim, naquele debate que a frente se refere aqui, me pareceu que 

houve uma tentativa de reduzir essa questão da cava subaquática do canal de Piaçaguera 

a uma disputa comercial entre a VLI, a Usiminas, Ultrafertil, de um lado, e a Ilha das 
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Cobras Empreendimentos do outro, que teria interesse no chamado Tegrin. Pelo menos, 

foi isso que ficou estabelecido que na minha memória em função daquele debate. 

A minha pergunta é a seguinte. O senhor acha correto, o senhor acha que é possível 

sustentar uma análise de que tudo isso, toda essa discussão que está aqui hoje na CPI não 

passa de uma disputa comercial entre duas empresas capitalistas, que disputam a mesma 

região, para implantar cada uma um projeto de seu interesse? O senhor acha que é possível 

essa avaliação, que ela procede? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, eu vou ser sincero. Eu 

não descarto haver disputa entre eles, não descarto essa possibilidade, mas isso pouco 

interessa ao povo e aos ambientalistas. Os ambientalistas não estão interessados que o 

dono da Ilha das Cobras, ou a VLI, estão disputando. Tanto é, deputado, que o que nos 

interessa é a proteção ambiental. Se o dono da Ilha das Cobras também quiser deixar essa 

cava lá, a gente vai brigar com ele. Se o dono da Ilha das Cobras quiser fazer um 

empreendimento que não venha ao encontro do progresso da nossa cidade, do progresso 

do nosso estado, nós vamos nos opor a ele também.  

Nós não temos rabo preso com ninguém, deputado, graças ao bom Deus. Nós só 

temos a obrigação de defender os interesses da nossa população, e estar em comunhão 

com os deputados federais, estaduais, com os nossos vereadores, com o nosso estado, que 

é o melhor pelos conseguimos (Inaudível.). Esse estado que tem três poderes que buscam 

um equilíbrio, e que a gente também busca influenciar.  

Pode ser que haja o interesse dele, mas o interesse dele, deputado, pouco importa 

para nós. O que nos importa é tirar essa cava tóxica daí, antes que ela continue 

envenenando a nossa população, ou, daqui a dez, quinze anos, venha a vazar, e envenenar 

a nossa população, e as pessoas vão ficar que nem em Mianmar, que nem em Bopal, que 

o governo deu as costas para eles, e mal dão assistência.  

Isso é o tipo de coisa que acontece. O povo é envenenado, e depois o nexo causal 

não consegue ser feito, deputado, e é a mesma história que nós estamos vendo com essa 

cava.  

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, Sr. Jeffer. Sr. Presidente, sem mais 

perguntas.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, pois não. Com 

palavra agora, então, o nobre deputado Estevam Galvão.  

 

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

Sr. Jeffer Castelo Branco, eu estou acompanhando atentamente a apresentação que Vs. 

Sr.ª fez, como também as colocações do nosso colega Ricardo Madalena, também do 

Maurici, e uma coisa o Maurici colocou aí que eu acho que é até pertinente. Essa história, 

será que não há uma briga de interesses, financeiros, econômicos. Isso é uma coisa a se 

analisar.  

Mas, Jeffer, eu ouvi atentamente as suas colocações, em algum momento até com 

alguma dificuldade. Algumas colocações que eu entendo relevantes, algumas outras 

irrelevantes. Mas eu percebi, na sua eloquência, empolgação, um pouco de ideias fixas e 

obsessão em torno daquilo que eventualmente você tenha estudado.  

Por exemplo, essa história da cava confinada ou contida, eu não vejo nenhuma 

relevância. Mesmo porque eu tenho acompanhado atentamente esta CPI, e desejo, a 

intenção nossa... Pelo menos, eu tenho conversado com o presidente, que é o Barros 

Munhoz, que é muito competente.  

Até foi colocado o problema das colocações do Barros, problema de ética. Eu acho 

que o Barros apenas, em algum momento, foi enfático, e assim que trabalha uma pessoa 

competente e um advogado da estirpe do deputado Barros Munhoz. Mas essa história, por 

exemplo, de cava - o senhor bateu muito - contida ou confinada, eu não vejo relevância 

nenhuma.  

Mesmo porque, pelos estudos que eu venho fazendo, depois de algum tempo, o 

resíduo se consolida. Ele se consolida, e não há nenhum risco de rompimento, de 

problema ambiental. Então, isso daí eu não vejo nenhuma relevância, como não vejo 

também relevância em algumas colocações. 

Mas, todavia, eu preparei aqui algumas perguntas, e V. Sr.ª pode responder 

objetivamente, ou, se preferir elaborar melhor. Para mim, pelo menos, não há nenhum 

problema.  

O senhor tem conhecimento de que, após a realização de longa investigação sobre 

a regularidade das licenças e avaliação ambiental da obra realizada, o juiz da 4ª Vara de 

Cubatão determinou o arquivamento do Inquérito Policial nº 2.000.385, de 2017, 

acolhendo parecer do Ministério Público, no qual se concluiu que todas as exigências 
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técnicas e licenças ambientais foram concedidas de forma regular, e que não existiu 

qualquer dano ambiental. 

O senhor tem esse conhecimento? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado Estevam, primeiramente, 

agradeço suas perguntas, muito pertinente a colocação. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, 

se o senhor me permitir, não sou eu que discordo que a cava contida é diferente da cava 

confinada, são os engenheiros americanos, europeus.  

Eles dizem que são totalmente diferentes, deputado. A cava confinada confina, de 

fato. A cava contida não confina, de fato, e por isso que se determina, ou se recomenda, 

que se jogue somente material levemente contaminante. Levemente, deputado, tipo esse 

que é jogado no quadrilátero hoje, aqui, nossa região. Lá seria em uma cava contida. 

Então, são totalmente diferentes. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tudo bem, mas a grande verdade - isso foi 

uma colocação que eu fiz ouvindo a sua apresentação, mas a pergunta que eu faço é se o 

senhor tem conhecimento da decisão do juiz da 4ª Vara de Cubatão, que determinou o 

arquivamento do inquérito policial, acolhendo parecer do Ministério Público. O senhor 

tem conhecimento? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, deputado. Eu tenho. Por quê? 

Porque como é uma área que interessa à associação, os nossos advogados monitoram 

todos os processos, e eles, obviamente, se tiver alguma peça que possa pegar por 

empréstimo, eles pegam, e eles vão nos avisando. Obviamente, antes de tomadas atitudes 

eles têm que nos avisar: "olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", e a gente toma 

conhecimento.  

Essa peça a que o senhor se refere, pelo que os nossos advogados falaram, o José 

Paulo Ferraz de Almeida Junior, que é um outro advogado que nos apoia quando pode, 

porque a gente não pode pagá-lo, essa que é a verdade, trabalha com a gente pro bono, 

ele disse o seguinte, que essa peça foi vencida, deputado. Ela foi revertida no Tribunal de 

São Paulo, e foi revertida no STF, e há uma ordem no STF, para que faça a peritagem, e 

que o processo volte para a 4ª Vara, para ser julgado. 
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Essa é a informação que eu tenho, deputado. Então, essa peça que o senhor traz, 

que foi dita aí, já está vencida e caducada, em relação ao processo como um todo, 

deputado Estevam. Essa é a informação que eu tenho dos meus advogados.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pois é. Então, Sr. Jeffer, nós vamos ver na 

frente se realmente está vencida ou não. Nós vamos à segunda pergunta. O senhor tem 

conhecimento do fechamento da cava em setembro de 2020. Tem conhecimento?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito, deputado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O senhor tem conhecimento de que todos 

os monitoramentos ambientais realizados, desde 2017 até o presente momento, indicam 

melhoria nas condições da qualidade da água e dos sedimentos do canal? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu desconheço esses resultados. Até 

porque, até onde nós acompanhamos, todos os resultados feitos pela Cetesb, e outras 

empresas que patrocinaram, não se adequavam às análises que eram feitas por outras 

entidades. Totalmente diferentes, díspares.  

Então, eu não conheço. O que eu posso dizer para o senhor, deputado Estevam, é 

que como a Cetesb colocou no processo do Tribunal de Justiça aqui de Santos, do 

Tribunal Federal, os resultados das análises, e eu, como técnico, pude lá ver, porque a 

parte que me cabe, minimamente, dentro desse processo, é analisar cientificamente os 

resultados. 

Os resultados que a Cetesb colocava lá já mostravam - simples o que eles fizeram - 

que havia inadequação. Vários pontos já mostravam, e a Cetesb aqui, para os senhores, 

disse que isso já era um rastro do passado. Coisa que eu boto em dúvida.  

E aí, deputado, pasme, as substâncias que mais interessavam, que mais interessam 

o nosso (Inaudível.), que são as substâncias mais perigosas, que são aquelas 

biopersistentes, bioacumulativas, biomagnificantes, que nos aleija do cérebro até os 

nossos órgãos sexuais, deputado. Essas substâncias não foram analisadas, deputado. É 

isso que me deixa chocado com a companhia do Estado, que não é a companhia que eu 

conheci. Nós precisamos recuperar essa companhia. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Jeffer, nós recebemos aqui na CPI, eu 

não lembro o nome, uma senhora presidente da colônia dos pescadores. E ela colocou que 

não há nenhum problema quanto à pesca, quanto à flora, quanto à fauna, existe vida 

naturalmente e normalmente. O senhor acha que essa senhora que não me lembro o nome, 

parece que é Maria Aparecida (Vozes fora do microfone.), D. Maria, o senhor acha que 

ela mentiu? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Pois, deputado, eu não acho que ela não 

mentiu, eu acho que ela está desinformada, é isso, é diferente. O senhor veja bem, quando 

ela diz da draga, porque eu estou acompanhando o trabalho dos senhores, eu aprecio 

muito, como eu disse para o senhor, tenho o maior respeito pela Alesp, pelos deputados, 

vocês são nossos amigos. Quantas vezes não nos socorremos dos senhores para os nossos 

problemas aqui da Baixada? Então eu acho que ela está desinformada.  

Por exemplo, a draga, quando ela falou que a draga, era dragado o material... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Ela não me pareceu desinformada, pareceu 

que ela mora e vive naquela região e ela tem visto ali naturalmente a presença de vida da 

pesca, da flora, da fauna, mas enfim, vamos tocar. 

Sr. Jeffer, o senhor tem conhecimento de que nenhum dos riscos que foram alegados 

pelo senhor e pela ACPO, pelo Ministério Público Federal, isso lá atrás, sobre a cava de 

fato, esses riscos ocorreram ou não? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, eu... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Riscos alegados pelo senhor. Os riscos 

alegados pelo senhor, ocorreram, ocorrem? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ocorreram os riscos. Para o senhor ter 

uma ideia, como eu falei para o senhor, houve a dragagem que as especialistas 

internacionais dizem que a pesca tem que ser interrompida, e não foi interrompida em 

momento nenhum.  

Então os riscos foram colocados e aí, deputado, eu me ponho à disposição. Nós 

temos o engenheiro Hélio, que assessora a nossa associação, como outros engenheiros 

também, não é só o engenheiro Hélio. Eu me coloco à disposição para convidá-los para 
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estar frente a frente, junto com os técnicos da Cetesb e junto com os técnicos da empresa, 

porque só assim, deputado, nós vamos poder mostrar para os senhores e na frente deles 

que eles estão redondamente errados e eles fizeram um projeto que poderia ser muito 

melhor do que esse. Então eu me coloco à disposição para, em frente do senhor, deputado 

Estevam, estou vendo sinceridade no senhor, de estar aí na Alesp junto com os técnicos 

da Cetesb e da empresa, junto com os nossos técnicos também, Dr. Hélio, Dr. José, vários 

técnicos, para a gente discutir esse caso. 

E nós vamos mostrar para os senhores como poderia ter sido feita uma coisa 

diferente e uma coisa que desse segurança de fato, não essa insegurança, deputado, 

porque, veja bem, deputado, tecnicamente falando para o senhor, uma coisa que precisa 

ser monitorada significa que ela é insegura, deputado. Uma coisa segura não precisa ser 

monitorada. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Jeffer, deixa eu te falar. O senhor falou 

que não tem conhecimento de experiências de cavas idênticas a essa no mundo. Vossa 

Senhoria (Inaudível.) assim, no mundo.  

Pelos estudos que eu tenho feito existem cavas idênticas a essa, ou (Inaudível.), não 

importa, em diversos países, que já passaram por todas as experiências e demonstraram 

muita segurança, não existe risco. Por exemplo, na Austrália, no Reino Unido, acho que 

na Espanha, em Hong Kong, nos Estados Unidos, em tantos outros países. Lá a cava é o 

caminho ideal para nós combinarmos ou para nós colocarmos resíduos contaminados etc., 

e aqui tem um risco maior que dá nos outros países, como é isso? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, é que, veja bem, o senhor está 

correto, lá tem cava também, só que os parâmetros técnicos e científicos são outros. 

Quando a gente tem um tipo de material, a gente pode usar confinada. Quando a gente 

tem um material mais leve, menos contaminado, pode usar contida, não é? Então dão 

parâmetros diferentes que são tomados, deputado.  

Agora, veja bem, deputado, eu confio 100% na engenharia brasileira, inclusive para 

a área ambiental a nossa engenharia, deputado, é mais competente do que a europeia. A 

Europa, enquanto luta para reduzir a contaminação... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Viu, Jeffer, eu não tenho dúvida quanto à 

nossa engenharia, nenhuma dúvida. Sei que a engenharia nossa é muito competente. Mas 
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eu fico muito preocupado porque eu vejo a discussão sobre (Inaudível.). Eu, por exemplo, 

que já fui prefeito, existe problema com lixo domiciliar, lixo industrial contaminado etc., 

e a gente percebe que a grande preocupação é exatamente em aterro. E o senhor colocou 

aí que isso poderia ser colocado em um aterro. Quer dizer, então é um contraditório que 

nós temos que debater muito. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, deputado, eu posso explicar para o 

senhor. Deputado, é que nós aqui temos a ideia de que um aterro é para a vida toda. O 

órgão ambiental botou na mente das pessoas que aterro é para a vida toda. Aterro não é 

para a vida toda, deputado. Um aterro é para ser monitorado e, na primeira chance que 

tiver, ser recuperado. 

Inclusive, deputado, um problema do lixo que o nosso estado, está sendo um 

problema homérico, desde a época em que eu era conselheiro de Estado, doutor, em 2002. 

O Aterro Bandeirantes... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Mas a cava, no caso, não é mais 

apropriado, porque não há necessidade de lá na frente você mudar, você mesmo colocou 

que não é definitivo o aterro, enfim, a cava então, no caso de ela se consolidar, e não há 

risco de rompimento, então a cava é muito mais apropriada do que um aterro, como existe 

aí no estado, no País, em todo lugar aqui no Brasil. E já existem grandes estudos para que 

não haja mais aterro também. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado Estevam, o senhor me permita, 

a cava não pode ser rompida, ela já é uma cava rompida. Quando a gente fala de 

rompimento de cava quando ela é confinada, quando ela tem paredes de concreto ou de 

outro material protegendo o material do mar, nesse caso ela já está rompida... (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Mas se o produto colocado se consolida e 

não há risco de... 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, ele não se consolida, deputado. Ele 

não se consolida. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Então vamos para frente, vamos para a 

próxima pergunta então. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele não se consolida. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vamos lá. O Tribunal de Justiça de São 

Paulo revogou a liminar que o senhor havia obtido para suspender a operação da cava 

subaquática. A Justiça Federal negou a liminar requerida pelo Ministério Público Federal, 

pelo Ministério Público de São Paulo, para suspender a operação da cava.  

O inquérito policial que eu já citei, 2000325, investigava supostas irregularidades 

da cava subaquática, foi arquivado porque constatou que não houve nenhuma 

irregularidade ou dano ambiental, veja bem.  

A Advocacia-Geral da União juntou nos autos da ação popular, o senhor ajuizou o 

parecer da Advocacia-Geral da União opinando pela regularidade do licenciamento 

ambiental da cava e adjetivando as alegações do senhor como “evidente má-fé e até 

(Inaudível.)”.  

O senhor considera que a Justiça estadual de São Paulo, a Justiça federal, as 

autoridades policiais, a Advocacia-Geral da União estão todos errados e somente o senhor 

é quem está certo, é quem tem razão? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, eu não digo que só eu 

tenho razão, o que eu digo é que o movimento inteiro de milhares de pessoas por trás 

disso acham e comungam com o que eu penso e eu comungo com o que eles pensam. 

O processo que o senhor comentou, a ação popular que foi erigida em meu nome, 

foi julgada procedente, a juíza deu procedência, eu botei na minha apresentação, mandou 

suspender. Porém, as empresas, não satisfeitas, recorreram, a juíza confirmou a 

suspensão, aí eles recorreram para fora do estado e lá conseguiram a liminar suspendendo 

a decisão da Justiça. 

Eu estou falando de liminar, mas o processo continua, deputado. Até onde meus 

advogados, advogados meus não, da associação, informaram, os processos continuam, 

não terminaram. Bem, o processo foi julgado procedente, eles conseguiram a liminar para 

começar a cava, deputado, não tinha começado ainda. Então o senhor veja bem, eles já 

estão desobedecendo a Justiça do Estado, do nosso estado, deputado, a nossa Justiça, a 
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Justiça que está presente no nosso território, com a gente, todos os dias. Eles recorreram, 

conseguiram a liminar e encheram a cava com a liminar.  

Só que esse processo continua, só que esse processo meu, está no meu nome, mas 

é do movimento inteiro, foi anexado no processo federal, o processo do Ministério 

Público. Essa liminar que o senhor diz não foi julgada ainda. Não foi julgada. Aí o 

Ministério Público, até onde eu sei, está aguardando e todo esse processo vai ser julgado 

pelo juiz ainda de primeira instância, deputado, e isso que é triste, a gente tem um 

processo que inicialmente era para barrar aquela contaminação e melhorar o processo, 

mas não conseguimos.  

À base de liminar eles conseguiram terminar a cava e aí, no momento do Tribunal, 

deputado, no momento que a Cetesb disse “olha, agora é hotspots”, deputado, são os 

“spots”, vamos dizer assim, os lugares mais contaminados. Nós falamos com a Cetesb: 

mas Cetesb, então vamos pegar... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Só para concluir, Sr. Jeffer, eu não falei 

apenas da 4ª Vara de Cubatão, eu falei da posição da Justiça do Estado de São Paulo, da 

Justiça federal e da Advocacia-Geral da União.  

Agradeço as colocações, a presença de Vossa Senhoria. (Inaudível.) dessa CPI 

tenha um relatório sério, honesto, que possa contribuir com o nosso meio ambiente, que 

é uma preocupação hoje no mundo. Obrigado. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Muito obrigado, deputado Estevam, 

muito obrigado pelas suas perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, vamos passar a ouvir 

agora, se inscreveu também o deputado Cezar, o penúltimo orador a se manifestar. Tem 

a palavra o deputado Cezar. (Pausa.) Deputado Cezar, por favor. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia, pessoal. Bom dia, meu presidente, bom dia, Srs. 

Deputados, bom dia, Sr. Jeffer, que está aí esclarecendo do seu modo. Sr. Jeffer, o senhor 

está me ouvindo bem? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, perfeitamente, deputado Cezar. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Perfeitamente. Eu vi uma foto de um coração sangrando, 

que o senhor colocou aí. O que representa?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Representa o meu coração esfaqueado 

por essa cava, deputado, o meu coração de ambientalista, de técnico, que a gente vê um 

projeto que poderia ser muito melhor feito, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O projeto que o senhor fala que tem que ser muito melhor, 

eu notei aí que a foto que o senhor nos mostra, mostra um mangue transparente, uma área 

ainda que não havia coberta a cava. Isso aí era assim, aberto, era desse jeito mesmo, desse 

modo? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, deputado, é que nesse momento 

quem tirou a foto foi muito feliz, porque pegou a maré numa rasante que não é normal na 

nossa região. De vez em quando acontece uma rasante, e nessa rasante a cava foi exposta. 

Então foi uma felicidade de quem tirou essa foto de pegar essa maré nesse momento, bem 

rasa. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Nota-se na sua conversa, Jeffer, que você tem um rancor 

muito grande com a Cetesb. Você fala da Cestesb num (Inaudível,) de raiva. É o caso de 

eu pensar que você trabalhou na Cetesb, mas você usa nas suas palavras um rancor muito 

grande com a Cetesb.  

E a sua ACPO, sua CPO, foi fundada em 1990. Até 1990 o senhor estava atuando 

em quê? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu trabalhava em indústria química, 

deputado. Eu trabalhava na empresa Rhodia, eu era operador industrial de síntese de 

solvente clorado e incineração de resíduos. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O que levou à ACPO? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Foi a intoxicação dos trabalhadores, 

deputado, nessa empresa. Foram contaminados por substâncias que eram produzidas. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Nós ouvimos aqui a Sra. Maria Aparecida Nobre, 

presidente da colônia dos pescadores. E ela não veio sozinha não, ela veio com o Sr. 

Okida. Os dois falaram muito bem dessa cava, porque não abandonaram os pescadores. 

No seu caso, o senhor diz que foi o inverso. E ela mostra que tem documento disso tudo, 

que os pescadores jamais foram abandonados e o senhor vem com outra história. Mas os 

pescadores antes da cava… Nós estivemos aí. Todos nós que falamos com o senhor 

estivemos lá nas cavas. Todos os pescadores antes, o senhor disse que antes os pescadores 

eram felizes porque pescavam muito. O senhor não disse isso com a sua palavra? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pescavam muito peixe contaminado e vendiam para a 

população. O senhor disse aí mostrando um quadro de que a contaminação acabava com 

o ser humano. O senhor mesmo mostrou isso. Como que eles vendiam esse peixe 

contaminado e o senhor defende que as cavas não são boas e eles vendiam peixe 

contaminado para a população que estava doente? E o senhor sabia disso. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Posso responder, deputado? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pode responder. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Então, deputado Cezar, obviamente, que 

aí na minha fala há uma cronologia. Há uma cronologia onde o que eu falei dos pescadores 

que pescavam muito peixe obviamente que era antes dessa contaminação toda, antes desse 

processo de contaminação do nosso estuário.  

Então eu me referia a esse momento, onde pesquisas que nós fizemos no campo 

com os pescadores lá do Guaiuba principalmente. No Guaiuba, deputado, eles estavam 

pescando em vez de peixe… Eles falaram isso para nós. Não sou eu que estou dizendo, 

deputado. Nós temos registrado isso e o senhor pode chamá-los e ver se é isso mesmo.  

Eles estavam pescando lama contaminada em vez de peixe. Na época, deputado, 

quem era o secretário de Meio Ambiente era o Dr. Hélio, e foi feita uma investigação do 

que estava acontecendo e descobriram que as dragas em vez de irem lá no fundo, estavam 

soltando material antes.  
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Então o que eu estou dizendo para o senhor é: antes da contaminação os pescadores 

pescavam muito… Foram eles que falaram, deputado. Não estou inventando nada. E aí 

do jeito que está sendo tratado o nosso estuário, da maneira que está sendo tratado com o 

aporte de poluentes muito grande, ele está parado. Os peixes pararam de vir.  

Segundo a palavra deles, baixa quantidade de peixe (Inaudível.) Tem várias 

reportagens inclusive, que eu posso até enviar para o senhor algumas em que eles falam 

isso. Então é esse processo a que eu estou me referindo. E aí, deputado, veja bem. A cava 

vai ter que ser monitorada e eu posso dizer para o senhor, obviamente, é uma opinião e a 

opinião da minha entidade - todas elas foram confirmadas depois - que essa cava não é 

segura. E pior, deputado, veja bem, os mangues estão contaminados também.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - O senhor está fugindo do assunto. Eu vou chegar em 

cava, me perdoe. Eu primeiro quero ter um assunto para eu chegar em cavas. O senhor 

fugiu. Os pescadores… Aí era chamado Vale da Morte. Foi falado aqui por uma pessoa 

que nós já entrevistamos. Aí chamava-se Vale da Morte. Colocaram um pouco de oxigênio 

no ar contaminado da Baixada.  

Então já existia a contaminação. O que as cavas fizeram foi acabar com a 

contaminação. Nós vamos chegar lá. O senhor disse no seu relatório aí que os pescadores 

pescavam mais e eram felizes. Eu quero que o senhor me explique como que uma pessoa 

pode ser feliz pescando nas águas contaminadas que o senhor sabia, risco de doenças.  

Tem pessoas que o senhor falou que estão internadas ou que estão passando mal por 

conta disso e a Cetesb e as empresas tinham que fazer alguma coisa, que a situação era 

precária, crianças que nasciam sem cérebro aí. As montanhas nem mato tinham. Nem 

flora, fauna, não existiam aí e o senhor está defendendo uma situação que antes era melhor 

do que agora. Então eu fico assim estarrecido.  

O senhor pode ter ódio, mas a gente tem que ter razão. E a razão nos mostra hoje 

que está bem melhor hoje do que antes. E o senhor acusa o governo, o senhor acusa a 

Cetesb. O senhor acusa todo mundo, mas agiram e fizeram as coisas. Eu quero que o 

senhor me responda assim: Os pescadores eram felizes antes? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olhe, deputado, eu não acuso ninguém. 

Em primeiro lugar, o que eu estou trazendo para o senhor são fatos. Não tenho ódio da 

Cetesb. Pelo contrário, admiro muito a companhia. O que eu peço inclusive para o senhor 

pessoalmente é que o senhor nos ajude a recuperar a companhia, porque ela está ruim 
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neste momento. Uma companhia sensacional, uma das melhores do mundo, que eu ajudei 

a construir, deputado, quando era conselheiro.  

Sempre defendi e defendo a Cetesb. O que eu não defendo são as coisas erradas da 

Cetesb. Isso eu não defendo e eu acho que o senhor também não pode defender. Eu não 

estou falando, doutor, que os pescadores eram felizes. Eu não estou falando isso. Eles 

falaram, deputado.  

Eles falaram que pescavam num dia para o mês inteiro. Hoje, eles saem três vezes 

por semana e não conseguem fazer dez por cento do valor. E eles hoje, deputado, 

dependem do defeso. Eles rezam para chegar o defeso para ter recurso, porque eles não 

conseguem pescar peixe de qualidade. E isso com o conhecimento da Cetesb e de todos 

os órgãos de saúde. Todos (Inaudível.) 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Deixe eu cortar a sua fala.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Pois não. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eles pescavam toneladas de peixes contaminados. Hoje 

eles pescam dez por cento de peixes sadios e vendem para a população peixes sadios. Não 

vai deixar ninguém doente. Eles sabem que eles estão indo pescar, mas o peixe não tem a 

contaminação que tiveram antes. Até pescadores ficaram doentes antes. Então a gente tem 

que abrir os olhos para isso.  

Não importa a quantidade; importa a qualidade do produto que eu estou tirando. Se 

eu tirava 90% da contaminação no peixe, imagine agora dez por cento. Era isso que eu 

queria uma explicação sua, porque o senhor fala dos pescadores e pelo que a gente ouviu 

na oitiva da Sra. Maria Aparecida Nobre, os pescadores ficaram muito felizes, porque 

houve curso, nunca deixaram eles de mão.  

Ela tem todos os relatórios que ela (Inaudível.) O senhor disse assim. Olha o que o 

senhor falou na CPI aí: “Ela é desinformada”. Ela não provou isso na CPI que é 

desinformada. Pelo contrário, ela é bem informada, porque o que ela passou para nós é 

de uma pessoa bem formada. E ela avisa sim que ela tem todas as reuniões mensais lá se 

precisar mostrar. Então ela é bem informada. 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, é opinião. Nesse caso, veja 

bem, se curso de padeiro, curso de pedreiro, é melhor do que ser pescador… Se 

computador para as entidades é melhor do que peixe limpo, aí é uma questão de opinião.  

Agora, eu acho que o senhor podia exigir ou pedir ou solicitar para que as 

universidades públicas aqui da Baixada Santista tenham um projeto e recursos em mãos 

para fazer a análise que o senhor está dizendo que esses peixes são sadios. Aí a gente vai 

poder discutir isso. Enquanto a gente tiver só análise de uma parte, deputado, não dá para 

discutir. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O senhor fala do seu jeito. O seu jeito está correto. Tudo 

o que o senhor fala aí está correto. Então vamos analisar a sua fala, porque tudo que o 

senhor falou até agora… O senhor é o verdadeiro, o senhor é o cara que descobriu que o 

ovo fica em pé.  

O senhor deu um show aí falando (Inaudível.) que isso, que aquilo, que aquilo. Não 

é nada disso. A gente está aqui porque o senhor está convidado para o senhor nos 

responder. O que o senhor faria em cavas? Se não fosse cavas, qual era a outra situação 

que o senhor apontava para a Cetesb no momento? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, existiam várias… Nós 

demos várias sugestões para a Cetesb, estão lá no processo. Inclusive (Inaudível.) 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu não quero saber do processo. O senhor está na minha 

frente e eu quero saber o que o senhor faria. “Olhe, as cavas (Inaudível.) Vamos fazer 

outro método”. Qual seria o método que o senhor indicaria hoje? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, o primeiro método… Eu 

não concordo, viu, deputado? Se satisfaz o senhor, era botar a cava confinada, o primeiro 

método. É obedecer ao que o Conselho ordenou e não fazer o que eles fizeram de qualquer 

jeito. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Olha, eu procuro ver vocês aí, tentar entender e até 

aprender. (Inaudível.) Nós, deputados, estivemos lá no local. Vimos com os nossos olhos 

uma recuperação dos mangues, mata, flora, tudo. Nós vimos. O deputado que estiver aí e 
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falar assim: “Eu fui lá e não vi”, ele está mentindo. Nós vimos uma recuperação dos 

mangues.  

Então a atitude que eles tomaram é correta ou não? Eles limparam aí o seu estuário. 

Você disse que o estuário seu é a vida. Antes era bem pior, era o Vale da Morte. Hoje é o 

Vale da Vida pelo que eu vi lá. Eu vi flora, fauna, mangue, mata recuperada. Aonde está 

o erro? Isso que eu quero saber. O senhor queria tirar os fragmentos de 2,4 bilhões de 

(Inaudível.) do mar e jogar onde isso? Em caminhões?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, deputado, não. É como eu falei para 

o senhor. Era só botar o que o Conselho determinou e não o que a Cetesb quis. Fazer cava 

confinada para que no futuro, deputado, à hora que tivesse recurso, descontaminar. É isso 

que deveria ser feito. Eu não estou inventado nada. Está lá no EIA-Rima. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Olha, o que eu não consigo entender é isso. A cava que 

está lá está dando supercerto? Aí você fala para mim assim: “A água…”. Você diz que 

pescador está descontente, você fala isso. Você falou aí com a sua boca. Você disse 

também que o governo dá as costas a eles. Não foi isso. Fizeram curso de motor, fizeram 

curso de pedreiro, fizeram vários cursos.  

Foram elogiados aí pela presidente da colônia dos pescadores. E a gente nota uma... 

O deputado Maurici fez uma pergunta: “Houve prejuízo para a pesca?”. Porque antes 

pescava peixe contaminado e hoje não. Mas o senhor disse que a cava tinha que ser 

confinada. Quer dizer, cava tinha que ser feita, mas confinada. O que nós notamos lá é 

que tudo está correndo muito bem.  

Eu não vejo lá uma transparência de que o navio podia parar, mas o navio corre. 

Tem as boias marcando por onde o navio tem que passar. Então o que é que tanto vocês 

reclamam dessa cava? Isso que eu queria entender. “Olha, eu quero confinada”. Eu quero 

dizer para o senhor, Jeffer, que nós já ouvimos várias pessoas e o senhor é o primeiro a 

bater nessa cava confinada.  

Nós viemos a ouvir isso agora. Nenhum dos outros, o engenheiro Hélio, todos, 

ninguém tocou nisso. O senhor tocou que tinha que ser uma cava confinada. O senhor fez 

a roda, vamos supor, a roda. O senhor descobriu a roda. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu não, deputado, o EIA-Rima. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Nós estivemos lá e vimos… O senhor é de Santos? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, senhor. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então o senhor já viu que mudou. Não é possível, porque 

o maior cego é aquele que não quer enxergar. Eu não estou aqui defendendo nada. Estou 

defendendo a fauna e a flora que eu vi, que levaram pessoalmente no local e eu vi uma 

transformação brutal lá da fauna, flora. Eu olhei a Serra do Mar assim totalmente 

reflorestada, um negócio fantástico.  

Eu olhei, vi, notei os mangues tudo com vida e aí a gente se aprofunda cada vez 

mais em cavas e nós notamos que há um rancor de todos que não conseguiram pôr uma 

pedrinha lá em cavas. Quem não conseguiu é contra. “Olha, eu sou contra porque jogou 

areia do lado de cá, mas não jogou do lado de lá”. Ninguém que saber que lá enterrou 2,4 

bilhões de (Inaudível.) que estão lá hoje enterrados e que estão fazendo o mangue 

sobreviver. Errada ou não, ela está funcionando.  

Se ela vai estourar ou não, só o futuro vai dizer, mas pelo projeto lá não tem 

tendência disso, mesmo porque não se passa navio por cima dela. E há um afastamento 

de mais de 80 metros do leito trafegável dos navios. Então é isso que eu queria entender 

de vocês por que a cava hoje é a contaminação geral do seu estuário. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olhe, deputado, obviamente que eu terei 

o maior prazer com todo o respeito ao senhor, de conversar com o senhor e mostrar para 

o senhor todos… Responder da seguinte forma: o que os olhos não veem, o coração não 

sente. Por isso que eu mostrei o meu coração para o senhor esfaqueado, que é para o 

senhor ver o que o meu coração está sentindo. Obviamente que o senhor viu a indústria.  

Para o senhor ter uma ideia de como funciona, quando vem visita de fora ou de 

deputados estaduais ou federais, é feita uma maquiagem linda para que os senhores vejam 

uma coisa. Quando os senhores vão embora, na semana seguinte está tudo arrebentado, 

deputado. Então, quer dizer, o que o senhor enxergou é preciso ver cientificamente o que 

está acontecendo, deputado.  

Até hoje algumas gramíneas lá no estuário estão sumindo, estão desaparecendo. A 

Serra do Mar que o senhor colocou que está uma maravilha, está segura de fato, porque é 

um trabalho bem-feito, mas precisa ver a que custo foi feito isso, deputado. O custo 
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ambiental, ecológico que foi feito isso. Então eu concordo com o senhor. O senhor vai 

chegar lá…  

Por isso que quando eu fiquei sabendo que os senhores viriam aqui, eu tentei estar 

com os senhores, mas não consegui, para mostrar para o senhor de fato o que há por trás 

das imagens e das cenas que os senhores viram; e o que há por trás dessa história toda, o 

horror do pescador, das comunidades ribeirinhas intoxicadas por mercúrio, por metais 

pesados, por organoclorados oriundos desse estuário.  

E deputado, pasme, pode ser que daqui a algum tempo o estuário receba toda a carga 

de contaminação que foi tirada. Esse que é o pior, porque os mangues, deputado, estão 

contaminados. Essa contaminação vai escorrer tudo para dentro de novo e o senhor vai 

ver isso no futuro e o senhor vai me dar razão. Então o que a gente espera, deputado…  

Eu tenho certeza que o senhor está com essa ideia, eu tenho certeza, assim como 

todos os deputados que estão aqui, que é de conhecer a verdade. E o que eu estou trazendo 

é uma oportunidade, deputado, de enxergar um pouquinho além e poder contribuir com 

os senhores. O senhor pode ter certeza disso. Eu não tenho ódio da Cetesb. Eu adoro a 

Cetesb, deputado (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor, para concluir. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Quando eu era conselheiro eu tinha 

prazer de estar lá dentro e tenho ainda. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, deixe eu terminar com ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Fique à vontade, deputado 

Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Olhe, o que eu queria dizer para o senhor é assim. O 

caminho era fazer uma cava e foi feita a cava lá. Está lá a cava, está dando resultado. O 

senhor é o achismo, pessimista. O senhor fala: “Vai estourar amanhã”; “Você vai ver no 

futuro”.  

O futuro já passou, já faz mais de três anos. Olhe o que eu vou falar para o senhor; 

o senhor está revoltado. Eu vou dizer para o senhor, Sr. Jeffer revoltado: não houve 

maquiagem não. O senhor pode sorrir aí, porque lá está melhor do que estava antes. O 
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senhor é morador lá. Não estou aqui para defender a Usiminas, não. Não houve 

maquiagem, porque é impossível eu fazer maquiagem.  

Como é que eu vou pegar a Serra do Mar, reflorestar com árvores e mostrar aquele 

verde bonito, como é que eu vou recuperar os mangues, fazendo maquiagem, porque 

amanhã vem deputado? O senhor realmente mostrou um lado que não acrescentou nada: 

esse negócio de acusar, acusar, e nós ficarmos ouvindo as acusações, que nada foi feito 

de bom. 

Eu queria dizer que o senhor realmente não foi no local. O senhor fala de um 

passado: “No passado tinha óxido de (Inaudível.), óxido de mercúrio”. Hoje não tem mais. 

Tá bom, deputado? Um abraço, fique com Deus. 

 

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

Cezar. A deputada Monica solicitou a sua participação. Eu quero, antes de mais nada, 

deputada, saudá-la, e dizer da nossa alegria pela sua volta ao nosso convívio. E lhe passar 

a palavra para a senhora formular as suas indagações. Está com o som ligado, deputada? 

Agora sim.  

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Oi? Está me ouvindo? 

Obrigada, presidente. Quero agradecer a permissão para, extraordinariamente, eu estar na 

comissão. Eu gostaria muito de ser membra. Tenho muito interesse no debate sobre a cava 

subaquática de Santos.  

Infelizmente, como senhor já disse, eu estive afastada, no início desta CPI, por 

adoecimento. Eu sinto muitíssimo. Mas pretendo acompanhar, como parlamentar, a parir 

de agora, os trabalhos da CPI. E colaborar no que for necessário, no que for possível. 

Primeiro quero dizer que sou ambientalista por vocação e por interesse. E acho sim 

que a pauta ambiental é a pauta mais urgente para que esta Casa se debruce no próximo 

período. Inclusive, estamos atrasados. O estado de São Paulo já está sem água na torneira.  

Falando em Cubatão, por exemplo, a gente tem o pior índice de qualidade do ar. 

Inclusive, recomendo a esta CPI, que tem poder investigativo, que oficie à Secretaria de 

Saúde para ver os altos índices de câncer na região de Cubatão, devido tanto à poluição 

da água como do ar. Para comprovar a necessidade da gente avançar e pensar em novas 

fórmulas para a proteção da vida, do trabalho e da renda da comunidade local daquela 

região.  
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Mas eu estava ouvindo atentamente a colaboração do Jeffer. Jeffer, bom dia. 

Obrigada pela participação. Obrigada por estar na Assembleia Legislativa. Estou vendo 

que está tendo muita dificuldade na aceitação da sua contribuição. Então vou te pedir, por 

favor, para ser bastante pedagógico. Porque parece que, ou não está havendo 

entendimento, ou se está ignorando propositadamente o termo técnico que você está 

trazendo.  

Você reafirmou muitas vezes que há dois tipos possíveis de cavas. Certo? Você 

pode, por favor, “pedagogizar” esses dois tipos? E dizer qual é o tipo de cava que se 

projetou, e qual é o tipo de cava que se tem? E quais são os órgãos que esta CPI deveria 

oficiar se tivesse interesse, de fato, em ter um laudo técnico sobre a obra que temos em 

Cubatão?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputada Monica, obrigado pela 

pergunta. É um prazer estar junto da senhora. Muito obrigado pela oportunidade de poder 

clarificar melhor. 

Sim, segundo os manuais técnicos de Engenharia, internacionais, existem dois tipos 

de cava. Uma cava hermética, que chamam de cava confinada. E foi a cava, inclusive, 

que está no EIA/Rima. Quando eu era conselheiro de Estado de Meio Ambiente, foi 

apresentado a mim e aos outros conselheiros que seria essa cava que seria utilizada.  

Veja bem deputada. Mesmo nós sendo contrários a isso, nós achávamos que era, 

talvez, viável. “Olha, vai ser uma cava confinada, não vai ter contato com o mar. Vai estar 

fechado ali. No momento correto, que precisar daquela área ali, vai descontaminar.”  

Ou, se aquilo, como o deputado colocou, se consolidar, mas numa cava confinada. 

Aí, passou. Aí, quando veio a licença da cava, 11 anos depois, uma cava de 1.500 metros 

cúbicos foi licenciada, foi dada autorização. Mas a cava está com 2 mil e 500.  

E nós reparamos que não era uma cava confinada, aquela que tem nichos de 

concretos, ou cercada por perfis de aço, para evitar que esse material contaminado, esse 

sedimento contaminado, os resíduos contaminados, seculares, das indústrias, de décadas, 

saíssem e extrapolassem para o meio ambiente. Eles estariam confinados.  

Mas não. Eles botaram uma cava contida. Que é uma cava que não tem proteção 

nenhuma nas suas laterais. É um buraco feito embaixo da água. Um buraco, deputada. 

Não precisa de engenheiro para fazer um buraco embaixo da água. Na praia, a criança 

vai, faz um buraco, e joga o que ela quer. Jogaram 5 milhões de toneladas. Porque 2 mil 

e 500 metros representa 5 milhos de toneladas de sedimentos.  
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É uma das maiores aberrações de contaminações que a senhora possa imaginar. Os 

engenheiros, não só eu, na época falavam que ali tem a tabela periódica inteira de 

materiais tóxicos. Eles varreram aquilo para dentro de uma cava não confinada. Conforme 

o Conselho de Estado do Meio Ambiente, que eu tive a honra de participar daquele 

conselho, naquela época, que era contra isso, aprovou, ainda contra a nossa vontade.  

Mas era o que se tinha. E a gente sendo surpreendido agora, na minha terra. A 

senhora imagine o quanto me sinto ofendido com isso. Colocaram uma cava que não é 

aquela que foi aprovada pelo conselho. Isso é aterrorizante. 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Eu acho que este é um 

assunto sobre o qual esta CPI deveria e deve se debruçar. Aos meus colegas deputados, 

que estão questionando tecnicamente: os países têm autonomia para definir os limites da 

poluição.  

Por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei, que está tramitando na Assembleia 

Legislativa, que quer que a Cetesb, esse órgão que a gente discutiu exaustivamente hoje, 

siga os parâmetros da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre os índices de poluição 

do ar.  

Se o Brasil e a Cetesb usassem os índices internacionais da Organização Mundial 

da Saúde para os índices de poluição do ar, Cubatão não existiria. Estou falando do ar. 

Do ar!  

Em Paris, soaria sinos todos os dias, e seria feriado, para as pessoas não saírem de 

casa, com a qualidade do ar que a gente tem em Cubatão, em São Paulo e na região de 

Campinas.  

Isso é dado científico e técnico. Eu não estou inventando. Esse é um projeto de lei 

de minha autoria, que os senhores vão apreciar na Casa. Se nós temos variações de 

entendimentos técnicos sobre o que é  seguro para a contenção esse material tóxico, eu 

acho que a primeira coisa que esta Casa tem que oficiar são os órgãos técnicos brasileiros, 

mas também os internacionais, pedindo orientação técnica para tratamento de dejetos. 

Tratamento de resíduos tóxicos é um assunto muito sério, que não pode ser levado 

de forma leviana. A gente está falando do passado. E, de novo, eu vou repetir, indicando 

que esta CPI oficie à Secretaria de Saúde, para analisar a incidência de má-formação 

congênita em crianças, e câncer na região.  

Porque tem correlação, sim. E vocês vão ver os altos índices. E também, acho que 

a gente tem que oficiar aos órgãos internacionais. Posso, inclusive, ajudar. Estou à 
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disposição da CPI para ajudar, para que a gente tenha novos laudos técnicos e orientação 

sobre como cuidar daqueles rejeitos tóxicos que a gente tem ali. Porque a gente está 

falando de vidas.  

Não existem inimigos entre os ambientalistas, os pescadores, a comunidade local e 

o interesse do desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. O que existe, e a 

gente tem que aceitar, é uma falta de entendimento técnico entre quem formula políticas 

públicas. Estou falando de nós. Se a política fosse elaborada a partir da Ciência, já estaria 

muito bom. Mas ela também tem que considerar a vivência, e ela não faz isso.  

Existe uma discrepância entre a elaboração técnica, para a formulação de políticas 

públicas para o futuro, e esta CPI. Eu vim aqui justamente por isso, prestar também a 

minha solidariedade aos dois últimos depoentes. Ao Jeffer, que ainda está na nossa frente. 

Ao professor Hélio, que esteve aqui na semana passada. Porque, ao colaborar com o seu 

conhecimento técnico, eles estão sendo desmoralizados como sendo nossos inimigos. O 

que não são. Estão tentando colaborar.  

A obrigação desta Casa, desta CPI, e nossa, como parlamentares, é investigar. Acho 

que esta CPI deveria disparar os ofícios necessários. Tanto para a secretaria quanto para 

os órgãos técnicos nacionais e internacionais, questionando se há veracidade, ou não, nas 

denúncias apresentadas aqui  pelos estudiosos e ambientalistas locais.  

Jeffer, obrigada pela colaboração. Presidente, obrigada pela oportunidade de fala. 

E dizer que, a partir de hoje, quero colaborar, e acompanhar a CPI. Porque tenho muito 

interesse. Sei que posso contribuir para a melhor solução para a ida do futuro da 

população da Baixada Santista como um todo. 

 

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

deputada. Parabenizo pela sua atitude, que tem sido a marca da sua atuação nesta 

Assembleia Legislativa. Eu vou encerrar então a fase de perguntas. Eu gostaria de fazer 

um esclarecimento.  

Eu já presidi várias CPIs. Várias, inclusive, extremamente polêmicas, complicadas, 

tensas, com grandes debates, grandes confrontos. Tenho a consciência tranquila que eu 

não confundo a minha posição de presidente com a minha posição de membro da CPI.  

Eu não aceitaria ser presidente se eu não pudesse ser um membro, e exercer os 

direitos que todos os membros de CPI têm. De investigar, de procurar conhecer a 

realidade, de procurar conhecer a verdade, de apontar falhar, de apontar mentiras. Enfim, 
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de fazer aquilo que cabe a um deputado partícipe da CPI, e até aos deputados que não 

participam da CPI, que têm o direito de participar dela, sim.  

Não são membros, nem efetivos nem suplentes, mas podem participar. O 

Regimento prevê isso. Ele só tem um tempo menor na formulação de perguntas e na 

participação. Então eu estou bastante tranquilo que, apesar dos meus excessos, pelos quais 

eu peço inclusive desculpas, afinal, são 77 anos, dos quais, 45 dedicados à causa pública, 

que vão provocando sequelas que deixam a gente cada vez mais irritadiço, mais 

entusiasmado, ou menos, enfim.  

Mas isso não influi em nada na minha posição de presidente. O que realmente me 

indigna, e eu vou reiterar essa indignação, é que tem muita coisa errada ainda, realmente, 

para ser consertada. Mas se tem uma das coisas boas no Brasil, ou melhor dizendo, em 

São Paulo... No Brasil não posso dizer isso.  

Pelo amor de Deus, no momento atual, eu acho que não há nada pior, no nosso País, 

acontecendo, do que em relação ao Meio Ambiente, tudo o que se refira ao Meio 

Ambiente. Estamos sendo execrados pelo mundo, pelas coisas que estão acontecendo em 

relação ao nosso Meio Ambiente. Mas, em São Paulo, não posso deixar de dizer que vivi 

essa época de 85. Em 85 eu fui o chefe do escritório da Petrobras em São Paulo.  

Foi quando houve aquele drama de Vila Socó. Foi quando houve aquela situação 

catastrófica do deslizamento da Serra do Mar, Quando realmente, aquela região era tida 

como a mis poluída do mundo.  

Eu acho que faz falta a gente conseguir projetar um filme, como a Globo mostrava 

naquela época. A gente mal conseguia ver Cubatão, mal conseguia ver nada que a gente 

quisesse ver. Porque era uma nuvem só, de poluição. Não era uma nuvem bonita. Era uma 

nuvem de poluição.  

Então, negar que houve uma melhoria astronômica, é negar o óbvio, sem dúvida 

alguma. Hoje, eu faço questão de repetir: a região de Cubatão, da Baixada Santista, é um 

“case” positivo de recuperação ambiental do planeta Terra.  

Tomara Deus, que a China estivesse fazendo um milionésimo do que nós fizemos. 

Eu tive a oportunidade de estar na China, em Beijing, de estar em Xangai, em outras 

grandes cidades chinesas. Eu senti o drama da gente não poder abrir o olho na rua, 

tamanha a poluição. E assim por diante. 

Feita essa digressão, eu queria começar fazendo um esclarecimento aqui. Primeiro 

lugar. O nobre membro da nossa reunião, o doutor Jeffer, ele trouxe dados de dragagem, 
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instalação da cava. Ou melhor, dados da qualidade da água, antes da dragagem, de 2016 

e 2017.  

Os dados atuais, que nós já disponibilizamos a todos os membros, na semana 

passada, nós solicitamos à Cetesb, e a Cetesb forneceu. Solicitamos à VLI, e a VLI 

atendeu. Todos eles melhoraram. Todos os dados atuais foram disponibilizados, e 

comprovam que houve melhoria. Mas eu queria fazer um outro esclarecimento também, 

antes de fazer qualquer indagação ao senhor Jeffer.  

Ele insistiu em dizer que o inquérito policial não foi encerrado. Que foi por um 

problema lavrado por Antônio Bernardo Neto, das Ilha das Cobras, alegando 

irregularidades em licenças. Muito bem. Eu tenho aqui a seguinte decisão, do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Mais especificamente, pelo juiz doutor Orlando 

Goncalves de Castro Neto. Ele dá o número do processo, que é esse a que o senhor Jeffer 

fez referência. E diz o seguinte: 

“Vistos etc. acolho o judicioso parecer do representante do Ministério Público, reto, 

que adoto como forma de decidir. E determino o arquivamento destes autos, com as 

cautelas do Art. 18 do Código de Processo Penal. Providencio as comunicações e 

determinações necessárias. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público. 14 de 

outubro de 2020.” 

Aliás, esse despacho do nobre juiz é atendendo o pedido do promotor de Justiça 

substituto, que é exatamente o seguinte sentido: “Diante de todo o depreendido, o 

arquivamento é medida imperativa a uma, pois consoante às informações prestadas nos 

cursos das investigações, as exigências técnicas e licenças ambientais foram devidamente 

concedidas a duas. Em que pese a denúncia formulada não há notícia de qualquer dano 

ambiental em razão da instalação do empreendimento. Há três, porque a instalação e 

desenvolvimento do projeto estão sendo acompanhados pelo órgão ambiental 

responsável. Ante o exposto, em face da ausência de indícios mínimos de materialidade 

necessários para o ajuizamento responsável de ação penal, promovo o arquivamento com 

as ressalvas do Art. 18 do Código de Processo Penal.” 

Então essa é a posição correta a respeito dessa dúvida que persistiu. 

Dito isso, eu queria formular, inicialmente, a seguinte pergunta ao Dr. Jeffer. Eu 

vivi tudo aquilo, como disse, das décadas de 60, 70, aí já como mais jovem frequentando 

Santos frequentemente, a Baixada Santista, frequentemente, Guarujá, Praia Grande, 

enfim, e depois profissionalmente, como disse, como chefe do escritório da Petrobras, em 
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São Paulo, numa campanha intensa. Foi o grande e gigantesco passo dado pela Cetesb, 

pelo Meio Ambiente, pelos órgãos ambientalistas, nossa, importância fantástica. 

Quero aqui parabenizar, eu o revi recentemente, o Mário Mantovani, da SOS Mata 

Atlântica, um trabalho gigantesco, gigantesco, eu diria que muito maior dos 

ambientalistas, daqueles que defendem o meio ambiente de verdade, do que da própria 

Cetesb. Mas um trabalho também fantástico, temos que nos orgulhar, sim, da Cetesb, do 

que ela fez ao longo da sua existência. Nós não podemos viver só de crítica, só de 

acusação e só de diminuição daquilo que às vezes se faz com muita grandiosidade, e 

raramente no nosso país; são poucas as coisas que são tão bem feitas como aquelas que a 

Cetesb faz. Essa é a minha modestíssima opinião, e estou falando aqui agora não como 

presidente, mas como membro da CPI. 

Eu queria fazer uma pergunta: tudo bem, os resíduos que estão lá embaixo da cava 

são perigosos? Sim ou não, Dr. Jeffer? Por favor, fazer algumas perguntas assim bem 

pontuais. São perigosos? Eram perigosos e são perigosos?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eram e são. 

 

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

Onde eles estavam antes de serem colocados dentro das cavas? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - No mesmo lugar que estão hoje, 

deputado, embaixo do sedimento. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - No mesmo... 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Lugar onde estão hoje, embaixo do 

sedimento. Enterrados embaixo do sedimento. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Enterraram e cobriram. 

Não, eles não estavam confinados, como o senhor diz. Não estavam. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Veja bem, deputado. Segundo à Cetesb, 

segundo à Cetesb abaixo dos dez metros ali eles tinham uma carga de contaminação. 

Obviamente, segundo à Cetesb, o que estava em cima era material limpo, (Inaudível.) à 
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descontaminação com as décadas. Então, veja bem, nós temos uma cobertura limpa e 

embaixo está contaminado, a situação que a gente tem é a mesma. 

  

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

O que eu também gostaria de perguntar é o seguinte: o senhor trabalhou na Rhodia, 

Sr. Jeffer? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Trabalhei, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Em que data, de quando a 

quando? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - De 1983 até hoje, deputado. Sou 

funcionário da Rhodia.  

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Até? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Até hoje. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor trabalha ainda na 

Rhodia? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, senhor. Estou afastado desde 1993 

por ter sido intoxicado naquela indústria.  

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desde? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - 1993. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - 93? 

Afastado em que circunstância? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Por intoxicação por hexaclorobenzeno, 

deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu não consigo entender.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Os mesmos produtos que estão dentro da 

cava. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como? Ah, intoxicação. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Os mesmos produtos que estão dentro da 

cava. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, tudo bem. 

O senhor criou a..., o senhor é criador, um dos fundadores da ACPO, certo?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Certo, Sr. Jeffer? Ok. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Certo, deputado, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Essa associação é como 

tantas boas associações que eu conheço, e tomara Deus que seja, e não estou afirmando 

que não é, estou indagando. É uma associação que tem vida, que realiza reuniões, que 

enfim, é normal, tem um funcionamento normal, funciona todo mês, não sei de que forma, 

enfim, é uma associação viva, é uma associação atuante, é uma associação... Quantos 

membros tem, e como ela se sustenta? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Então, deputado, temos hoje cerca de 60 

associados. E a gente se sustenta com... 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sessenta associados? 

Sessenta associados? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Associados. Isso, perfeito; 60 associados, 

chegamos a ter 150. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E agora 60, agora 60. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Alguns foram morrendo, outros foram se 

desligando, e a gente sobrevive com a mensalidade desses associados. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A sua belíssima ficha 

curricular, e eu não estou fazendo nenhuma ironia, realmente quando ali fiquei realmente 

impressionado, é bonito ver alguém que estuda, que se dedica como Vossa Senhoria. 

Mas eu gostaria de conhecer. Por exemplo, segundo o diretor, que é o secretário, é 

o Marcio Antonio Mariano da Silva. Qual é a profissão dele, por favor? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele é químico, trabalhou na Rhodia 

comigo, deputado. E é intoxicado também pela (Inaudível.) 

  

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Pelo trabalho na (Inaudível.) 

  

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

E o Sr. Valdir do Nascimento, que é o tesoureiro? Qual é a profissão dele? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - O Valdir do Nascimento, deputado, ele 

não é infelizmente mais tesoureiro, porque ele faleceu ano passado, se não me engano, ou 

ano retrasado, ele faleceu obviamente por doença oriunda da exposição e nós o perdemos. 

O tesoureiro atual é o Sr. Sidney. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Alguém consegue 

entender? Ele era o quê? Antes de falecer, qual a profissão dele?  

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele era supervisor da empresa Rhodia, 

deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Da Rhodia, da Rhodia, 

supervisor da Rhodia. 

Pois não. O Sr. José Nilson Silva de Lima, 1º conselheiro fiscal. 

Caiu o nosso? Bem, voltou. Então vamos retomar a nossa sessão. 

O Sr. Márcio Antonio Mariano da Silva, químico, ele trabalha onde, ou trabalhava 

onde, Sr. Jeffer? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele era químico na Rhodia, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Da Rhodia também? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele era químico na Rhodia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O Marcio também? O 

Marcio e o Waldir, químicos da Rhodia. 

O Sr. José Newton Silva de Lima, do Conselho Fiscal. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele também trabalhou na Rhodia. Hoje 

ele trabalha no Tribunal de Justiça, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Rhodia também. E qual é 

a profissão dele? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Ele era operador de fabricação, na época. 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Hoje ele trabalha num Fórum, não sei do 

que, deputado. 

  

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

O José Barbosa de Souza Filho? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também era operador. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Da Rhodia também? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Operador na indústria química. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Operador da Rhodia? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também na Rhodia. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O Alex Bonfim dos Santos? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perdão, deputado, que eu não escutei. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O 3º conselheiro, Antonio 

Bonfim dos Santos. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Antonio Bonfim? 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Antonio Bonfim dos 

Santos,  ele é o 3º conselheiro do Conselho Fiscal. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Antonio Bonfim? 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não se lembra? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - (Inaudível.) alguma confusão, 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bom, depois a gente volta 

nele. 

E o suplente, Ildemário Carneiro Cedraz? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também era supervisor na Rhodia, 

intoxicado dentro da Rhodia. 

  

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

Bom, depois a Secretaria Executiva, o 1º secretário, Manoel Jovino Filho. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também operador na Rhodia. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Operador da Rhodia. 

O Giovani Nunes da Fonseca. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Esse não faz mais parte do conselho 

diretor da ACPO, mas ele era da manutenção da Rhodia, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Manutenção da Rhodia. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Técnico de manutenção. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Da Rhodia. 

E finalmente o Sr. Daniel Cabral da Silva. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Operador de fabricação, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Da Rhodia? Da Rhodia. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim. 

  

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

Bem, então nós chegamos à conclusão que todos os membros da ACPO da Baixada 

Santista, não sei exatamente quantos habitantes deve ter, Santos, Guarujá, Bertioga, Praia 

Grande, São Vicente, Mongaguá, talvez, não sei, ou só, não faço ideia, todos funcionários 

da Rhodia. 
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Essa associação se reúne com frequência, Sr. Jeffer? Está caído, não é? Então vou 

aproveitar para suspender um minuto. Voltou? Vocês estão ouvindo, vocês estão 

ouvindo? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, estou ouvindo. Estou a 

postos.  

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então vamos continuar. 

Eu queria fazer uma pergunta: o senhor entrou com, ou melhor dizendo, a Ilha das 

Cobras Empreendimentos Imobiliários entrou com uma ação possessória contra a VLI, 

ou melhor dizendo, contra a Ultrafértil pedindo liminar, inclusive, para parar qualquer 

tipo de atuação para construção da cava. Isso foi em 23 de janeiro de 2017, certo? E aí 

essa ação possessória foi julgada improcedente e permitiu, foi permitido, anulou a 

sentença que permitia... Estou me confundindo aqui. Bom, essa ação possessória eu 

acredito que esteja em andamento ainda. Acredito que esteja em andamento. Tudo bem. 

Muito bem. O advogado da Ilha das Cobras, Leopoldo Eduardo Loureiro e 

Advogados Associados, não por coincidência é o mesmo advogado da ação que o senhor, 

em nome da ACP, que conforme constatar agora não é uma ACPO, é uma CPOR, 

Associação do Combate aos Poluentes da Rhodia, mas enfim, aliás teria sido tão bom se 

tivesse atuado essa no tempo do pó da China, hein? Depois nós vamos abordar esse 

assunto ainda, o maior problema de poluição da História do Brasil lá em Cubatão, na 

Rhodia, que está interditada até hoje, foi fechada. O pó da China, esse sim, que matou 

muitas crianças e que deixou muitas crianças defeituosas para o resto da vida. 

Mas, então aqui, eu vejo que a sua ação, a sua ação, Jeffer Castelo Branco, o senhor 

entra com uma ação pedindo liminar para parar e tal, em nome da ACPO, e o advogado 

é o mesmo da Ilha das Cobras. Como é que o senhor explica isso, Dr. Jeffer? 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Posso falar, deputado? 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pode, estamos ouvindo. 

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Então, deputado, como eu falei na minha 

apresentação, quando a ACPO voltou a dar atenção a esse projeto, ao qual a ACPO era 

(Inaudível.) no Consema em 2003, (Inaudível.) da ACPO, eu representava a ACPO, 
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naquela época, eu era conselheiro, a gente acompanha o caso da cava desde aquela época, 

e quando a gente ouviu notícias nos jornais que a cava seria feita, que a cava seria 

(Inaudível.) e tal, nós acabamos vendo, e ver na imprensa, estava publicando o que estava 

acontecendo. E aí nós começamos analisar o que estava acontecendo, obviamente 

olhando o EIA/RIMA com a qual nós acompanhamos quando era do conselho. E vimos 

que havia um problema aí, o EIA/RIMA não batia com o que estava sendo feito. E aí nós 

organizamos as entidades, obviamente, (Inaudível.) com várias entidades e marcamos 

uma reunião, duas reuniões, uma em Santos, outra em Cubatão, quando nós aglutinamos 

os interessados no assunto, e havia muitos pescadores... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Se o senhor puder ser mais 

breve eu agradeço. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - E aí... 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Mas para o senhor entender tenho que 

explicar, estou sendo breve. 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - E aí, naquele momento, decidiu-se entrar 

com uma ação, esse grupo reunido. E aí a ideia era uma ação popular que surgiu. E nós 

não tínhamos advogado. O advogado... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual o grupo que o senhor 

falou, o grupo da Ilha das Cobras? Qual grupo que ia entrar com ação? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, o grupo que eu estou falando é da 

Frente Ambientalista da Baixada Santista, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, pois não. 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Então foi nesse grupo que nós 

resolvemos entrar com uma ação popular, e aí me disponibilizei, como era o maior 

conhecedor da situação, e nós não tínhamos dinheiro para pagar advogado. Não tínhamos. 

E aí as pessoas ficaram responsáveis por consultar quem poderia fazer a ação, como é 

feito em todas as ações. Quanto à Shell foi assim, quanto à Petrobras foi assim. Quanto à 

Rhodia foi assim, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E todos esses mesmos 

advogados... (Vozes sobrepostas.) Só pela oportunidade, todos esses mesmos advogados, 

Dr. Jeffer? O Dr. Loureiro? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não. Esse advogado, doutor, foi indicado 

pelo pessoal, não me lembro se foi da turma que estava lá, como um advogado que teria 

interesse em atuar pro bono pelas entidades. Estava no meu nome, mas por trás está todo 

o movimento ambientalista da Baixada Santista, representado pela Frente Ambientalista. 

E aí esse advogado se apresentou. Eu o conheci pessoalmente, foi muito solícito, um 

advogado muito bom.  

E está (Ininteligível.) até hoje; quer dizer, (Ininteligível.) até hoje, não, porque a 

ação foi juntada com a ação federal, da Justiça Federal, que corre ainda, está ainda sub 

judice. Mas nós tivemos liminar, a juíza deu a liminar, garantiu, mas em recurso eles 

quebraram a liminar. E aí no andamento desse processo, ele acabou sendo juntado com o 

processo da Justiça Federal. Então, estão juntados, anexados, correndo juntos. E nesse 

processo da Justiça Federal nós somos amicus curiae da corte, nós somos amigos da corte 

nesse processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor tem relação de 

amizade, de conhecimento com o Dr. Sérgio Amaral dos Santos? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Nenhuma, doutor. Nem conheço 

pessoalmente. Se o senhor mostrar por aqui, eu não sei quem é.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não conhece o 

Dr. Sérgio? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não conheço, deputado. Talvez um dia 

eu tenha o prazer de conhecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. E a Ilha das 

Cobras, o senhor tem conhecimento do que ela é ou o que ela pretende? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Só conheço pari passu, porque os meus 

advogados me informam a respeito do processo que eles entraram. (Ininteligível.). E foi 

questionado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça; o juiz chamou o Robson Lima, que era... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor conhece o 

advogado da Ilha das Cobras e também os dirigentes, os donos da Ilha das Cobras - o 

senhor conhece? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não conheço ninguém. A única pessoa 

que eu conheço, deputado, que está ligada à Ilha das Cobras, porque participou das 

reuniões do movimento ambientalista, é o Antônio Bernardo. Esse eu conheço bem, 

porque ele participou das reuniões junto com o movimento ambientalista, em todas elas. 

Então, eu conheço bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas o Dr. Antônio 

Bernardo é ambientalista? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, doutor, quanto o movimento 

ambientalista está em disputa, a gente não quer saber se a pessoa é ambientalista ou não. 

(Vozes sobrepostas.) 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - A gente quer saber se ele pode colaborar 

contra o crime ambiental, para que possa ajudar o movimento e combater este crime. 

Como os senhores, por exemplo, né. A gente recorda os senhores... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Uma colocação que é bem 

interessante: qual a sua participação no famoso T-Green, que a Ilha das Cobras inventou? 

Como o senhor participou desse projeto do T-Green? Ou não participou? Que seria um 

projeto de dois bilhões de reais, para fazer um terminal fantástico e que nunca deu um 

passo sequer. Só saiu no jornal “A Tribuna” e mais nada, nunca mais aconteceu nada com 

o T-Green. Qual o seu relacionamento com o T-Green, o senhor participou do T-Green?  

Ele saiu da reunião? Ele e o Maurici?  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

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

Madalena, por favor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu estou tentando descobrir um 

pouquinho sobre o que é T-Green, do que se trata... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Se eu explicar? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Enquanto caiu a conexão do Sr. Jeffer, 

que deve ter perdido o sinal, poderia discorrer um pouquinho da sua (Inaudível.)? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O T-Green é algo que a 

Ilha das Cobras alardeou que faria, é o nome de um empreendimento portuário que a Ilha 

das Cobras alardeou fazer tão logo começou a construção da cava. E esse alarde de que 

ia investir dois bilhões de reais, que seria uma coisa fantástica, inimaginável... Eles nunca 

deram um passo a favor e concreto. Nem na Cetesb, pedindo autorização ambiental, nem 

na Investe São Paulo, que reproduziu uma matéria que eles fizeram.  

Só deram uma notícia no jornal “A Tribuna”, e nunca mais aconteceu nada sobre a 

T-Green. Nunca mais. Isso foi em 2017, e nós estamos em 2021. E na verdade, é 

exatamente essa pergunta que eu faço, que é para mostrar, porque tudo que se relaciona... 

E eu tenho aqui vários documentos para abordar. É um relacionamento entre o T-Green 

e o problema da cava.  

Quer dizer, na realidade o T-Green foi uma coisa para se usar contra a cava. Essa é 

a minha colocação e a minha pergunta. Obviamente, se eu formulasse essa pergunta e 
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alguém me esclarecesse que não, eu ia mudar de opinião; estou querendo simplesmente 

investigar. Porque eu acho que o interesse todo que predominou em tudo o que se está 

fazendo, até hoje... E eu vou ler aqui uma relação infindável de processos, inclusive 

muitos dos quais o Sr. Jeffer participa, e vou ler aqui uma relação de processos contra 

aqueles que foram injuriados ou caluniados, segundo eles, pelo Sr. Jeffer, e que pedem 

indenização também.  

Então, eu acho que isso é um foco que precisa ser dado; a CPI existe para isso, para 

investigar qual é a razão das coisas. Não são só as coisas de ordem técnica; tem outras 

motivações que precisam ser apuradas. É essa a minha colocação, deputado Ricardo 

Madalena. Mas parece que... Ele está na reunião ainda ou não? O Jeffer? Não? Saiu da 

reunião? Bem, então eu vou ser obrigado a encerrar. Aliás, eu gostaria de dizer... 

 

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

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Quem é, na sua concepção, proprietário 

da Ilha das Cobras? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Indiscutivelmente, é uma 

pessoa... Que é incrível: até os que convivem proximamente com ele falam que não o 

conhecem. Eu não sei se é verdade ou não, mas é o que eles falam. É o Sr. Sérgio Amaral 

dos Santos. Aliás, eu vou mostrar, é bonita... Ele, é difícil você saber, mas eu tenho aqui 

documentos em que, em nome da Ilha das Cobras, assina a mulher dele, e depois... A 

composição acionária é fantástica: ele tem 99,5% das ações da Ilha das Cobras. E depois 

tem quem tenha 0,5%. É o Sr. Sérgio Amaral dos Santos. 

Então, em documentos da Ilha das Cobras, quando assina “Ilha das Cobras 

Holding”, é Sérgio Amaral dos Santos; “Ilha das Cobras Náutica”, Sérgio Amaral dos 

Santos; não sei o quê, Sérgio Amaral dos Santos. Então, ele é um ente oculto, mas é o 

proprietário da Ilha das Cobras, sim; nós vamos demonstrar isso com bastante facilidade. 

Até porque tem documentos da Jucesp, tem documentos... 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor pode disponibilizar essa 

documentação? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sim, sem dúvida alguma.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor pode disponibilizar a 

documentação que diz que ele é o proprietário? Porque até que se prove o contrário, toda 

ilha pertence à Marinha, à União. Então, ele deve ter uma autorização. Gostaria de tomar 

conhecimento dessa autorização.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa, desculpa. 

Quando eu falo proprietário... (Vozes sobrepostas.) Deputado Ricardo, eles são foreiros. 

A propriedade é da União, realmente. Eles ganharam isso em 1935. Um cidadão ganhou, 

não sei se é parente deles ou não. E em 74, passou para o Celso Santos Filho. Então, eles 

são beneficiários, são os que se utilizam de uma propriedade que é da União. É isso aí 

realmente, é verdade. E não tem absolutamente nada lá. Agora, eu não queria... Eu queria 

formular essas perguntas ao Jeffer. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente Barros. 

 

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

 

O SR. MAURICI - PT - Só um instante. É que o Jeffer está tentando retornar à 

reunião e não está conseguindo. Será que poderia... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não está conseguindo? É 

uma pena. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reconvocá-lo para amanhã. Amanhã nós 

temos uma CPI. Eu até queria explicar: o Sérgio se recusou a vir. Ele foi convidado e se 

recusou a vir à reunião. Disse que só pode vir em fevereiro. Tudo bem, em fevereiro nós 

estaremos aqui ainda; vamos ver se ele vem realmente. Nós convidamos de novo, não o 

convocamos, certo.  

Agora, o Antônio Bernardo, que devia ter vindo hoje, não veio. Disse que não 

poderia vir. Então, esse sim, eu estou convocando - já está no Diário Oficial de hoje - 

para amanhã. Então, amanhã vai ser uma reunião muito produtiva se ele vier. E mesmo 
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que ele não venha, nós vamos ter a participação da presidente atual da Cetesb, que já era 

presidente da Cetesb na época em que foi... Aliás, não era, não; era o Carlos Roberto que 

era o presidente. Mas enfim, é a presidente atual da Cetesb. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu acho que não se faz necessária, pensou 

eu, a atual presidente, mas sim quem estava no mandato quando... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ele já veio, é o Carlos 

Roberto, deputado Ricardo. Ele veio já aqui.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ah, ele já esteve, já depôs? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já esteve. Eu entendo até 

para fazer uma explanação técnica, porque sinceramente, deputado Ricardo, com todo o 

respeito, foram muito técnicos os representantes da Cetesb que vieram aqui, mas demais. 

Eu confesso que eu entendi muito pouco do que o... Como é que chama o primeiro que 

veio aqui? O Bevilacqua. E melhorou um pouco, mas ainda de difícil entendimento o 

Domenico.  

Então, eu acho que a presidente tem condição de esclarecer melhor o aspecto 

técnico dos problemas que a gente tem dificuldade de entender, como por exemplo esse 

Jeffer fez hoje, a meu ver, de forma muito mais didática. Então, eu acho que é boa essa 

reunião de amanhã. Agora, tomara Deus que o Antônio Bernardo venha, e aí tudo isso 

que eu estou mencionando, que eu iria perguntar ao Jeffer, eu perguntaria a ele. E vou 

perguntar se ele vier.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas tem outra conexão ainda, presidente. 

Ele está tentando entrar, tenta a conexão aí. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas estamos aqui dia e 

noite, ou melhor, estamos aqui o tempo todo. Tem um técnico aqui do nosso lado. Cadê, 

ele foi embora? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O Maurici disse que ele está tentando 

entrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, está bom, vamos lá. 

Eu estou pronto para... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E é enriquecedor, sem dúvida nenhuma. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O depoimento do Sr. Jeffer está 

corroborando muito com essa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu também concordo. Eu 

vou suspender a reunião, então, por cinco minutos, deputado Ricardo, deputado Maurici. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião.  

 

* * * 


