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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

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

a 14ª 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 modo de (Inaudível.) cavas subaquáticas nas cidades de Santos e Cubatão, no litoral de 

São Paulo, que são preenchidas com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos. 

Registro a presença dos Srs. Deputados Maurici, Cezar, Estevam Galvão, Ricardo 

Madalena, Professor Walter Vicioni, e este presidente, Barros Munhoz. O deputado 

Vinícius Camarinha também nos dá a honra da sua participação, nesta nossa manhã, nosso 

líder do Governo, a quem parabenizo, inclusive, pelo encerramento da sessão legislativa 

brilhante, ocorrida ontem, com um entendimento da Casa que serve de exemplo para São 

Paulo, Brasil e o mundo. 

Solicito ao secretário da comissão a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, deputado 

Ricardo Madalena. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Dispensada a leitura 

da Ata, se todos permanecerem como se encontram. (Pausa.) Dispensada a leitura da Ata. 
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Bem, esta reunião foi convocada para proceder à oitiva do Sr. Antônio Bernardo 

Neto, consultor portuário, que foi coordenador do projeto T-Green, na Ilha das Cobras, 

convidado para prestar esclarecimentos e fornecer informações para subsidiar esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, a respeito do objeto em investigação. 

Nós encaminhamos ontem um ofício para o Sr. Antônio Bernardo, que nos tinha 

informado que não podia vir ontem. Indagamos se ele poderia vir hoje, e eu pergunto se 

ele está presente. O Sr. Antônio Bernardo Neto não está presente. Então, eu proponho que 

seja feita a transformação do convite para convocação.  

Eu já vou proceder a convocação para o dia dois de fevereiro. Dia primeiro iniciam 

os trabalhos, no dia dois de fevereiro, então, uma quarta-feira, nós faremos a ouvida do 

Sr. Antônio Bernardo, que está sendo então convocado. Coloco em votação essa sugestão 

minha. Todos de acordo? (Pausa.) Não havendo discordância, então, faremos a 

convocação do Sr. Antônio Bernardo. 

Muito bem, então nós íamos continuar hoje a oitiva do Sr. Jeffer. Peço desculpa à 

Dra. Patrícia. A Dra. Patrícia já se encontra presente também na sessão virtual? Já se 

encontra. Bom dia, Dra. Patrícia. É uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui 

na nossa comissão hoje.  

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Bom dia, Sr. Presidente, a 

todos. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, e pela oportunidade de estar com 

vocês nesta reunião. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bom, eu acho até que, para 

um procedimento mais normal, e em consideração também à Dra. Patrícia, que a gente 

deve ouvi-la primeiro, e depois terminar o depoimento que foi truncado, do Dr. Jeffer, e 

assim acho que procedemos de uma forma mais correta. 

Pode ser, Dra. Patrícia? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Pois não, eu estou à 

disposição. 

 

 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estão todos de acordo 

então com essa colocação? Então, vamos lá. 
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O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. MAURICI - PT - Gostaria que fosse ouvido também o Sr. Jeffer, sobre a 

concordância dele para ser ouvido depois da Dra. Patrícia.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, ele não vota na 

comissão.  

 

O SR. MAURICI - PT - Eu sei que ele não vota. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Se ele quiser ele pode até 

não participar, mas quem decide qual é a ordem somos nós, não é o Jeffer. 

 

O SR. MAURICI - PT - Mas o senhor perguntou a ela, o senhor perguntou à Dra. 

Patrícia se ela concordava. (Inaudível.) tratamento diferenciado. O senhor perguntou: 

“pode ser assim, Dra. Patrícia?”. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Olha, eu vou explicar para 

o senhor. Eu estou aqui com um papel na mão. Está aqui nº 1, na minha ordem, “proceder 

a oitiva da senhora Patrícia Faga Iglecias”. Está aqui. Essa é a ordem que a assessoria me 

trouxe. Está aqui. Então, o nº 2 seria proceder a oitiva do Sr. Antônio Bernardo, e o nº 3 

a continuação da oitiva do Sr. Jeffer. Essa, eu, erroneamente imaginei inverter a ordem. 

Estou pedindo desculpas pelo meu erro, deputado Maurici. Essa é a ordem que nós 

definimos ontem. Então, ela faz, e, em seguida, nós continuamos ouvindo o Jeffer.  

 

O SR. MAURICI - PT - Ok, perfeito. Obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então o deputado 

Camarinha quer ser pronunciar, com muita atenção. Deputado Camarinha, por favor. Não 

parou aqui, não? 
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O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sr. Presidente, eu queria pedir 

permissão a V. Exa., a esta comissão, para, em dois minutos cumprimentar V. Exa., 

cumprimentar todos os membros da CPI, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela 

atuação. 

Eu estou aqui para saudar nossa presidente da Cetesb, Patrícia Iglecias, que está 

fazendo um brilhante trabalho frente à Cetesb. Uma profissional competente, brilhante. 

Tem atuado com muita seriedade e ética, fazendo um trabalho diferenciado frente à nossa 

importante Cetesb.  

Então, eu queria saudar a comissão, saudar V. Exa., e, de modo muito especial, 

saudar a nossa presidente Patrícia Iglecias. Desejar um bom trabalho a vocês, e toda CPI. 

Muito obrigado pelas palavras de carinho de V. Exa., deferidas a mim. Muito obrigado, 

presidente. Era só isso. Um bom trabalho, e que Deus proteja a todos nós.  

 

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

Vinícius. Sua presença nos honrou.  

Então, Dra. Patrícia, a senhora calcula quanto tempo para uma explanação, que é a 

prática nossa em todos depoimentos? Vinte minutos, meia hora? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Vinte minutos está bem, 

deputado, e depois estou à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então está ótimo. Então 

tem Vossa Senhoria a palavra por até 20 minutos. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Então, bom dia a todos. Eu 

cumprimento V. Exas., na pessoa do presidente desta CPI, deputado Barros Munhoz, e 

também na pessoa do nosso líder, deputado Vinícius Camarinha, e a todos os senhores 

que compõem esta CPI. 

Inicialmente, relatando o meu respeito pela Alesp, e a minha admiração pelo 

trabalho que esta Casa desempenha. O estado de São Paulo, de fato, tem sido um 

iluminador, trazendo luzes para o nosso país, e, sem dúvida, graças também ao trabalho 

que Assembleia Legislativa do estado realiza, e sem dúvida deve ser aqui sempre 

ressaltado. Então, cumprimento a V. Exas., e a todos os demais que integram esta Casa. 

bem.  
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Eu vou inicialmente dizer um ponto que é muito claro, mas que merece ser 

mencionado. Esse licenciamento ocorrido, e objeto desta apreciação na Casa, se deu em 

um período anterior à minha gestão no âmbito da Cetesb. Ele vem desde 2016, estudos 

em períodos anteriores. Então, eu vou fazer alguns esclarecimentos gerais, mas acho que 

sempre é importante colocar esse aspecto.  

Nós damos continuidade agora. Nós estamos na fase de monitoramento, que 

também é fundamental no âmbito do licenciamento, mas é importante entender também 

os tempos da realização dos atos, no que diz respeito ao licenciamento. 

Eu gostaria, então, de dar início à minha apresentação colocando aos senhores algo 

que me parece muito relevante. Primeiro, nosso contexto histórico. Nós vivemos hoje o 

que se coloca como sendo a chamada “sociedade de risco”, muito bem trazida, já nos anos 

80, por Ulrich Beck, no sentido de que os riscos estão presentes. Eles estão presentes 

diante das atividades que nós temos, desenvolvidas na sociedade e também diante daquilo 

que nós necessitamos para vivermos em sociedade, porque, obviamente, nós precisamos 

da extração de minérios, nós utilizamos celulares, nós utilizamos a tecnologia.  

Graças à tecnologia, nós pudemos dar continuidade às nossas atividades durante 

esse período difícil da pandemia. Isso se deu no âmbito da Cetesb. Nós, com alegria, 

podemos reportar aos senhores que esses três anos de gestão na Cetesb, só para dar um 

dado, são os anos mais eficientes, em número de análises de pedidos de licenciamento, 

por 53 anos de história desta companhia, em números objetivos, e isso também foi 

possível graças à tecnologia. 

Por que eu coloco isso? Porque um órgão ambiental, no caso, a Cetesb, recebe um 

mandato para atuar o licenciamento. O licenciamento trabalha principalmente com a ideia 

de impacto ambiental, e o impacto está presente não só nas atividades econômicas, mas 

no nosso dia a dia. Eu costumo dizer, quando estou em aulas, que viver causa impacto 

ambiental. 

Nós, para estarmos aqui nessa CPI hoje, nesta sessão, já impactamos o meio 

ambiente. Já utilizamos de transporte, já tomamos água, já fizemos as nossas necessidades 

fisiológicas. Então, todos nós impactamos. A questão que se coloca, no licenciamento, é 

sabermos os limites entre aquilo que é impacto e aquilo que configura dano ao meio 

ambiente, e isso se coloca para o órgão ambiental não do ponto de vista discricionário, 

mas a partir de um regramento legal. 

 O regramento legal vai nos dizer claramente quando eu saio do “impacto”, que é 

uma aferição prévia a uma determinada atividade que será licenciada, e vou partir para o 
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conceito de “dano”, conceito este que nos é trazido pela própria Lei 6.938, de 81, e 

previamente pela Constituição, no Art. 3º, inciso II. 

O dano é a degradação da qualidade ambiental que causa uma alteração adversa das 

características do meio ambiente. Por que é que esse aspecto é importante? Porque a 

Cetesb, ao aferir um projeto e trazer as suas fases de licenciamento, como ocorreu nesse 

projeto da cava, vai levar em conta todos esses aspectos.  

Então, o que me cabe, em primeiro ponto, levantar aos senhores, é que não há um 

dano ambiental nesse caso. Muito pelo contrário, nós temos aqui uma situação 

equacionada dentro do licenciamento. Esse licenciamento também não é algo 

discricionário, não é algo de escolha do órgão ambiental. Ele é pautado pelo regramento 

legal, especialmente, nesse caso, pela Resolução Conama nº 454, de 2012, no seu Art. 20, 

que trata do gerenciamento dos materiais dragados.  

Então, aí eu entro um pouco mais no que diz respeito ao caso concreto. O que 

acontece nesse caso concreto? Normalmente, em outras situações e em outros portos, nós 

temos uma média de 25% de material contaminado. O que aconteceu, nesse caso 

especificamente, em decorrência das atividades que foram ali desenvolvidas, é que esse 

material contaminado chegava a 80 por cento. 

Quando a Cetesb faz uma análise para um licenciamento, ela precisa levar em conta 

dois aspectos: a quantidade, o volume que tem de resíduos e, também, a qualidade desses 

resíduos. Nesse caso, então, a Cetesb se depara com uma quantidade muito grande de 

resíduos contaminados e com uma toxicidade que chegava a 80 por cento.  

Então, por determinação desse Art. 20 da Resolução Conama, seria necessário que 

se fizesse estudos para verificar, inclusive, a possibilidade de colocação confinada - isso 

está expresso nesse dispositivo da Resolução Conama. Então, como eu volto a dizer, nós 

estamos falando de uma atividade vinculada, prevista em lei, e não de uma escolha por 

parte do órgão ambiental. Então, nós temos uma análise técnica e uma análise jurídica. 

O que acontece com esse material? Além de ter a toxicidade acima dos 50% e, 

portanto, a determinação desse dispositivo legal, nós tínhamos também a questão dos 

HPAs. Então, uma incidência muito grande de material oriundo da queima de carvão, no 

caso, do processamento de derivados de aço.  

Eu comecei falando da situação sociedade-risco para mostrar que as nossas 

demandas em sociedade nos levam a determinados efeitos que, no passado, muitas vezes, 

não eram tão bem mensurados quanto eles são hoje, né? As regras que nós temos hoje são 

muito mais restritivas do que aquelas que nós tínhamos no passado. Então, essas 
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atividades antigas também levaram a se verificar, no caso concreto, níveis altos de 

mercúrio. Aí, verificando isso em outras situações concretas, se percebeu que, muitas 

vezes, a colocação desses sedimentos no mar gerou efeitos ao oceano.  

Então, tudo isso foi mensurado pelo órgão ambiental para a concessão desse 

licenciamento. Na licença prévia, fazendo a análise daquilo que a nossa legislação prevê, 

a 6.938, eu preciso olhar a concepção do projeto. Na concepção do projeto, então, a 

Cetesb verificou as alternativas. Como sempre, se verificam as alternativas locacionais e 

as possibilidades.  

Dentro dessas alternativas, então, o órgão ambiental verificou o espaço no canal de 

Piaçaguera, verificou a estabilidade geotécnica ali presente, verificou se tratar de uma 

região livre de ação de ventos, de correntes e também de movimentação de embarcações. 

Esse foi um indicativo importante para a definição desse licenciamento propriamente dito, 

para a escolha, por assim dizer, dessa situação.   

Então, o licenciamento seguiu esses regramentos e, obviamente, dentro de um 

licenciamento, o que se leva em conta é o limiar da normalidade versus a anormalidade 

da atividade, por isso que, hoje, no âmbito da Cetesb, nós falamos muito que o 

licenciamento é um procedimento dinâmico, ele não é um procedimento estático. Ele vai 

considerando as situações avaliadas e, dentro dessas situações avaliadas, ele precisa 

monitorar, acompanhar e tomar determinadas decisões.  

Por exemplo, se aferiu primeiramente os 12 metros, mas, quando se concluiu aquela 

dragagem de 12 metros, a condição ainda não era adequada para se manter daquela forma. 

Então, o órgão ambiental precisou exigir que se chegasse a uma profundidade maior, para 

evitar o quê? O dano ambiental.  

Então, é sempre importante notar que nós trabalhamos dentro da Cetesb, como 

órgão ambiental, com esse, vamos dizer, equilíbrio entre o impacto da atividade e o que 

se configura como um dano ao meio ambiente. Qualquer licenciamento deve impedir a 

ocorrência do dano. Agora, impactos das atividades estarão sempre presentes, estarão ali 

e deverão ser monitorados pelo órgão ambiental.  

No caso da conclusão dos 12 metros da dragagem, também foram verificadas 100 

amostras naquele perfil e se verificou então que seria necessário avançar mais. Então, o 

encerramento só foi possível depois que se atingiu 14 metros e meio, por isso que eu 

ressalto: o licenciamento é dinâmico.  

Eu não posso querer que, numa avaliação prévia, se tenha todo o resultado daquilo 

que vai acontecer no caso concreto. É por isso que a nossa legislação criou três fases de 
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licenciamento: a licença prévia; a licença, que vem posteriormente, de instalação e de 

operação das atividades; e o próprio monitoramento, porque não há como aferir tudo 

previamente. O mais importante é que haja o monitoramento.  

Então, eu queria reforçar esse aspecto aos senhores, de uma forma bastante 

contundente, porque os senhores sabem que eu estou atualmente presidindo a Cetesb, mas 

venho de uma experiência de 30 anos atuando na área ambiental, não só como docente da 

Faculdade de Direito da USP, mas advogando nessa área e conhecendo as questões 

ambientais e procurando atuar da melhor forma possível. Então, me cabe aqui colocar 

esses aspectos aos senhores.  

Também colocar que nós estamos falando de um processo de uma cava confinada, 

e por que isso? Vejam, ela, nós abreviamos como uma “CAD”, que é o que nós 

chamamos, da sigla em inglês, “confined aquatic disposal”, ou seja, é um dispositivo que 

permite o confinamento com uma obra de engenharia e com uma cobertura de dois metros 

de espessura de material dragado de outro local, local esse que vem da própria água 

oceânica, ou costeira, distante daquele local, para que não seja algo contaminado.  

Então, não há que se discutir se é um confinamento, ou só uma contenção. Isso está, 

vamos dizer, fora de cogitação neste momento. O modelo é de confinamento; esse modelo 

não é estabelecido pela Cetesb, esse modelo é estabelecido pelas regras de engenharia. 

Então, foram essas as regras definidas no âmbito das escolas de engenharia e foi esse o 

modelo adotado, também verificado pela Usace, que é o braço civil do Exército 

Americano no caso concreto. 

Então, é importante reportar esses aspectos, para que nós não deixemos de lado 

aquilo que é necessário para fins de um licenciamento, para fins de um acompanhamento 

de uma atividade que, sim, traz impactos, mas eu ressalto: nós vivemos no âmbito do 

impacto ambiental. Toda atividade tem um impacto. O que não poderia acontecer era 

permitir que aquilo continuasse ali daquela forma, e por isso, efetivamente, foi feito o 

licenciamento.  

Um outro aspecto que me parece importante ressaltar: seria impossível fazer um 

tratamento de dois milhões... Vírgula dois, vírgula oito milhões de sedimentos ali que são, 

na verdade, lama. Por que é que isso é impossível? Porque não há uma tecnologia 

disponível para isso. Então, uma outra questão importante é que, no licenciamento, se 

leva em conta a melhor tecnologia disponível, qual a melhor tecnologia disponível 

naquele momento histórico.  
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Avaliando-se as possibilidades, não haveria uma tecnologia para o tratamento da 

lama. Então, o confinamento foi considerado como alternativa, foi repassado pela nossa 

agência irmã, que é a agência norte-americana, a EPA - este ano, completou 50 anos, é 

mais nova do que a Cetesb, inclusive, que tem 53 anos já, mas a Baixada Santista não tem 

áreas que pudessem receber essa quantidade e esse volume. Por outro lado, eu também 

ressalto aos senhores que uma outra alternativa que talvez pudesse ser pensada - e eu já 

vou me encaminhando para o final -, seria a questão do transporte desses resíduos.  

E aí, na minha experiência na área ambiental, eu diria aos senhores que seria algo 

bastante temerário, porque esse transporte poderia gerar riscos maiores de danos a áreas 

protegidas. Nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar, uma área onde é, na verdade, 

a nossa floresta. Nós falamos muito na Amazônia, mas a floresta do estado de São Paulo 

é a Mata Atlântica. É até um mau uso da expressão em português. Nós chamamos de Mata 

Atlântica, mas em inglês é “atlantic forest”, é a floresta, e ela tem uma importância 

gigantesca.  

Nós estamos com a Cetesb trabalhando em uma parceria para integrar um grupo de 

outros países que trabalham as grandes florestas do mundo. Porque a nossa Mata Atlântica 

é uma floresta, que, nos anos 90, nós chegamos a índices baixíssimos, e hoje temos no 

nosso estado 22,9% de nosso território coberto por vegetação nativa, né? Recuperado.  

Nós temos, por exemplo, o programa “Nascentes”, que eu tive a alegria de conduzir 

e de trazer em 2015 para este estado quando nós vivíamos aquele período dificílimo de 

crise hídrica. E esse programa, fazendo uma junção entre devedores de compensação 

ambiental e proprietários que se dispuseram a recompor áreas em torno de cursos d’água, 

tem hoje 40 milhões de mudas plantadas no nosso estado.  

Ou seja, benefícios hídricos que serão sentidos não só por nós, mas pelas futuras 

gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então, nós não poderíamos colocar esse 

patrimônio em risco. Esses são os aspectos que são levados em conta quando se trabalha 

um licenciamento.  

Eu caminho agora para o fechamento apenas ressaltando aos senhores, mais uma 

vez, que foi um licenciamento corrido em um período anterior a minha gestão, mas que a 

nossa preocupação na gestão atual é muito grande em relação àquilo que deve ser feito 

no momento atual, que é o monitoramento. Volto a dizer: nós não temos danos, mas nós 

precisamos acompanhar continuamente essa situação.  

Então, definimos internamente aqui na Cetesb pelo monitoramento e pelo 

estabelecimento agora de um ponto de acompanhamento exatamente no local da cava. 
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Nós vamos colocar um ponto de monitoramento lá imediatamente por definição dessa 

diretoria colegiada monitorando água, sedimento, comunidades aquáticas e pescados, 

entendo que, não havendo danos, devemos continuar o monitoramento.  

Isso é o que a gestão atual preconiza, nós temos que acompanhar os licenciamentos, 

inclusive aqueles que ocorreram em outras gestões, mas ressalto mais um vez que o dano 

ambiental se configura com a degradação, que não está presente nesse caso. Senhores, 

seriam essas as minhas colocações, e eu fico à disposição para aquilo que estiver ao meu 

alcance para responder, uma vez que esse licenciamento ocorreu em outro período e não 

na minha gestão. Eu agradeço a atenção de V. Exas. e estou à disposição. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Olim também 

está presente. Eu vou abrir então as inscrições e eu gostaria que todos formulassem o seu 

pedido para que eu abra e encerre as inscrições para dar um andamento mais rápido da 

reunião. Já tem... 

 

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

inscrever. 

 

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

Madalena. Alguém mais? Alguém mais se inscreve? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Inscrito o deputado 

Estevam Galvão. Alguém mais se inscreve para formular perguntas para a Dra. Patrícia? 

Vou encerrar as inscrições. Eu desejo formular algumas indagações também. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, deputado Cezar. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Por favor, me inscreva aí, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está inscrito, pois não. 

Deputado Cezar. Então são quatro inscritos. Com a palavra, o nobre deputado Ricardo 

Madalena. Antes de mais nada, agradecer a explicação da Dra. Patrícia. Deputado Ricardo 

Madalena tem a palavra pelo prazo regimental. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Primeiramente, cumprimentar a todos, 

cumprimenta a presidenta Patrícia, parabéns pelo trabalho que desenvolve junto com os 

seus assessores. A primeira pergunta, Sr. Presidente: em agosto de 2005, a Cetesb emitiu 

uma licença ambiental prévia para a dragagem do Canal de Piaçaguera. Disposição final 

dos sedimentos com prazo de validade de cinco anos. A licença de instalação foi solicitada 

dez anos depois.  

Ao invés de solicitação nova do EIA/Rima para a emissão de nova licença prévia 

antecedida por audiência pública e deliberação do Consema, a Cetesb emitiu as licenças 

de instalação. Sra. Patrícia, é praxe da Cetesb desrespeitar os prazos que ela própria 

estabelece, ou trata-se de uma exceção ou há outros casos iguais que ocorreram 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - (Inaudível.) a Dra. Patrícia 

responder. Tenha a bondade, Dra. Patrícia. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Pois não. Bem, muito 

obrigado a V. Exa., deputado Ricardo Madalena, pelo questionamento, acho que esse é 

um ponto importantíssimo para esclarecimento aos Srs. Deputados. O que acontece? O 

licenciamento é um procedimento que visa, como eu falei, lidar com as questões de 

impacto ambiental. Esses impactos precisam ser aferidos com base nas questões técnicas 

e com base nas questões fáticas, na situação concreta.  

A licença prévia prevê, vamos dizer assim, o modelo que vai ser adotado, e a licença 

de instalação, você vai partir então para a realização da obra. Só há justificativa para que 

exija uma nova licença prévia, e, portanto, novos estudos, vamos dizer, um novo estudo 

prévio de impacto ambiental, em circunstâncias em que nós tenhamos alterações das 

circunstâncias fáticas, então, alguma alteração naqueles elementos das circunstâncias 
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fáticas no caso concreto, ou então novas questões técnicas que possam exigir um novo 

estudo de impacto ambiental.  

O que acontece? Nós precisamos entender que o licenciamento está presente como 

uma forma de evitar danos ambientais, mas com objetivo de resolver questões práticas, 

concretas. Quando nós olhamos para a situação específica desses sedimentos que se 

encontravam ali, e eles já estavam ali há bastante tempo sem nenhuma alteração daquele 

quadro, sem nenhuma alteração fática, sem nenhuma alteração de circunstância e também 

sem novas tecnologias que pudessem ser trazidas naquele momento...  

Nossos profissionais técnicos da Cetesb, principalmente que lidam com esse tema, 

tem nível de doutorado, se formaram e viajaram para os outros países, visitaram o Porto 

de Roterdã e outros, tudo que tem de melhor de tecnologia, eles vêm acompanhando o 

que há de melhor na ordem do dia. Se não houver nenhuma alteração nessas duas 

circunstâncias, não faz sentido pedir um novo estudo prévio de impacto ambiental, porque 

o estudo de impacto ambiental tem uma finalidade.  

Ele é previsto na Constituição Federal para toda vez que houver uma atividade que 

possa gerar um significativo impacto ou dano ao meio ambiente. Se eu tiver um estudo 

que cumpriu esses requisitos - eu estou fazendo inclusive uma análise crítica -, não faz 

sentido se exigir um novo estudo.  

Então, deputado, eu não respondo pelo licenciamento em si àquela época, porque 

eu ressalto mais uma vez que eu não estava à frente da Cetesb naquele período, mas eu 

coloco claramente que não se trata apenas de formalmente cumprir regras. Há uma análise 

técnica e há uma análise fática. E quando não existem alterações desses elementos, ao 

meu ver, não há que se exigir um novo estudo prévio de impacto ambiental, sob pena de 

nós, vamos dizer assim, termos inclusive dispêndio ambiental desnecessário.  

Por quê? Porque toda vez que se fazem os trabalhos, nós temos que levar em conta 

que há também dispêndio de recursos ambientais, de profissionais, de equipes técnicas, 

né? E hoje em dia nós avaliamos todas essas questões. Tanto é que a própria Alesp aderiu 

ao acordo ambiental para a redução das suas emissões, a Cetesb tem feito um inventário 

das suas atividades, buscando reduzir emissões.  

Então, assim, não faz sentido se exigir um estudo de algo que não teve nenhuma 

operação fática e que vai gerar dispêndio de recursos ambientais, pessoais, transporte, 

uma série de questões que, em certo sentido, impactam também o meio ambiente. Então, 

vamos dizer, no plano teórico eu respondo a V. Exa. que, a meu ver, não, eu posso seguir 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

sem a necessidade do pedido de novo estudo de impacto se tecnicamente e "faticamente" 

isso for avaliado no caso concreto. 

Deputado, está sem som. Deputado Barros. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, ele já está ligando. 

Deputado Ricardo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu vou pedir para a senhora, presidente 

Patrícia, ser mais específica e objetiva na resposta devido ao tempo que eu tenho e os 

demais parlamentares. 

Só nesse caso específico da cava subaquática que aconteceu isso que a senhora 

acabou de discorrer ou já houve outros casos nesse sentido que ultrapassaram os cinco 

anos? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Olha, deputado, eu não fiz um 

levantamento de casos em que se ultrapassaram ou não cinco anos. Eu posso fazer esse 

levantamento internamente, mas... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Mas na cabeça da senhora só há esse caso 

aí, não é? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Não, não. Eu não vou 

responder isso, porque eu não tenho esse dado aqui. Eu posso verificar e passar... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - De cabeça a senhora lembra de outro caso? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Não, eu não tenho de cabeça, 

mas eu não faço esse tipo de acompanhamento, se o caso ultrapassou ou não ultrapassou 

cinco anos.  O que eu faço é acompanhar se tecnicamente tiveram mudanças e se 

"faticamente" tiveram mudanças. A gente não (Inaudível.) do ponto de vista do prazo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, eu solicito um ofício, um 

requerimento à Cetesb para que informe se há mais casos ou se foi especificamente 
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somente esse caso com relação à cava subaquática, que ela discorreu que ocorreu da forma 

de mais de cinco anos e que apresente isso para nós através de requerimento. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Segunda pergunta, o anexo da licença 

ambiental prévia que se solicita ao empreendedor demonstra o cumprimento de 39 

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

atual Usiminas, cumpriu todas as exigências? A senhora tem ciência disso? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Deputado, eu ressalto mais 

uma vez que esse período foi anterior à minha gestão, mas os registros que nós temos 

aqui tecnicamente são de que foram cumpridas as exigências para concessão da nova fase 

da licença. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Tá. Considerando o material retirado por 

dragagem do leito do canal, que é altamente contaminado, a opção de se pôr em cavas 

submersas, na sua opinião a melhor solução do ponto de vista estritamente ambiental no 

caso da cava do Casqueiro seria (Inaudível.) ela é confinada. A senhora acha que foi a 

melhor opção? Se a cava...  

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Deputado... Pois não. Bem, 

respondendo a V. Exa., sim, é uma cava confinada, não é uma cava submersa, porque ela 

tem toda a questão da obra da engenharia e, também, da cobertura e, mais uma vez, pela 

análise feita pela Cetesb teria melhor alternativa. 

Por que melhor alternativa? Porque nós temos um problema de lama e a lama é uma 

dificuldade de tratamento, uma dificuldade do ponto de vista tecnológico, uma falta de 

áreas na Baixada Santista para isso. Por outro lado, o transporte disso também geraria 

riscos muito grandes para a nossa Floresta Atlântica, o que, então, levou a essa questão. 

O capítulo 5 do EIA/Rima trouxe uma análise de 16 alternativas e entre essas 16 

alternativas tecnicamente se concluiu que essa seria a melhor alternativa.  

Também vale mencionar que aqui na Cetesb não é propriamente o presidente que 

define a melhor alternativa para o licenciamento, essa é uma análise técnica, então nós 

temos áreas técnicas, com profissionais com formações técnicas das mais diversas áreas 
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para tomarem essa definição.  Não cabe ao presidente, até porque não seria a melhor 

forma de análise. Então é uma equipe multidisciplinar, com uma série de conhecimentos 

que vão tomar essa decisão técnica, que não é discricionária, é técnica. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, referindo-me agora à última pergunta, 

Sr. Presidente, e à presidenta Patrícia. Há registros no Brasil e no exterior da utilização 

de cavas subaquáticas com características idênticas à que foi feita na cava subaquática 

aqui no Canal de Piaçaguera. O porte e a capacidade de armazenamento similares, 

destinados a conter esse material altamente contaminado, esse volume, a senhora acha 

que é ideal para isso? 

Eu pesquisei particularmente e vi que a maior cava que eu encontrei no mundo foi 

em torno de 200 mil metros cúbicos, e nós temos dois milhões e quatrocentos. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Pois não, deputado. Na 

verdade, nós temos cavas bem maiores, mas, assim, por que, não é? No passado a 

tecnologia era muito incipiente, então, em outros portos, grandes portos, eles precisaram 

confinar muito mais do que o que se confina hoje. 

Então, pelo contrário, nosso confinamento é bem menor. Por exemplo, no porto de 

Melbourne, na Austrália, o volume é 16 milhões de metros cúbicos. Nós temos também 

casos específicos, como o porto de Nova Iorque, a questão ali do transporte de Roterdã, 

então esses todos têm, na verdade, cavas que são maiores do que a cava aqui de São Paulo, 

do estado de São Paulo. 

O porto de New Jersey é um caso emblemático, nós temos o porto de Roterdã, que 

são 150 milhões de metros cúbicos, mas isso também não significa que deva continuar 

ocorrendo dessa forma, porque, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, você 

consegue retirar outras partes e remover e deixar para o confinamento aquilo que 

realmente precisa de confinamento. 

Então, hoje, o que se faz? Analisa caso a caso e se utilizam muito mais as células 

menores do que os grandes confinamentos. Eu diria a V. Exa. que esse específico nosso 

não é dos maiores, pelo contrário. Por quê? Ele já vem em uma linha mais recente em que 

se utiliza uma quantidade menor, na verdade, em comparação com esses outros casos. 

Por exemplo, o próprio porto de Hamburgo, que faz todo o escoamento do Leste 

Europeu, ali você tem uma quantidade muito maior, mas porque também ocorreu em um 
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momento em que a tecnologia era menor do que a que nós temos hoje. Então qual é a 

tendência? A tendência é diminuir. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok, venho solicitar agora à presidenta 

Patrícia se tem o processo administrativo referente a toda a LP, se isso está digitalizado 

na Cetesb. A senhora sabe me informar? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Sim, deputado, nós temos tudo 

digitalizado e nós enviamos recentemente ao Sr. Presidente o material digitalizado para 

que possa ser disponibilizado a V. Exas., mas também nos coloco à disposição caso os 

senhores, em algum momento, queiram fazer uma visita à Cetesb e, eventualmente, 

queiram vir verificar algum ponto específico, porque o material é muito extenso.  

Nós temos 400 volumes, então eu acredito que também, muitas vezes, o que nós 

falamos hoje, muita informação significa não informar e o objetivo da Cetesb é deixá-los 

seguros em relação a isso, é dar toda a informação. 

Se alguém de V. Exas. quiser vir à Cetesb para olhar um ponto específico conosco, 

nós nos colocamos totalmente à disposição para isso, porque a quantidade é tão grande 

que eu acredito que seja difícil também localizar ali alguma informação de interesse, mas 

mandamos também o material completo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, pela 

oportunidade... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu agradeço. Pois não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa, pois não, 

deputado, eu interrompi. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Quero agradecer aqui o esclarecimento da 

Dra. Patrícia, que demonstra ter muito conhecimento na área, a disponibilidade dela em 

estar participando e auxiliando esta CPI é de interesse público do nosso estado de São 

Paulo. 

E, também, Sr. Presidente, vou averiguar se o senhor já me enviou essa 

documentação. Se não foi enviada até o momento, pois eu sei que o senhor já enviou 
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vários e-mails, aí eu faço a solicitação a V. Exa., tudo bem? E fico no aguardo agora das 

considerações finais, porque ontem foi perdido o contato com o Sr. Jeffer, para fechar a 

fala dele de ontem, que foi de fundamental importância para esta CPI. 

Mais nada a declarar, obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

queria fazer um comentário, realmente a (Inaudível.) nos enviou em 6 de dezembro de 

2021 essa documentação referente ao EIA/Rima, e toda a documentação solicitada por 

nós já está sendo vista e distribuída. Eu inclusive tenho um pen drive na secretaria das 

comissões à disposição de todos os Srs. Deputados membros e todos os deputados 

suplentes desta comissão, ok?  

 Então agora o nosso deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, está me ouvindo?  

 

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

 

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

excelentíssima presidente da Cetesb, professora Patrícia. Professora Patrícia, eu tinha 

preparado aqui algumas perguntas, mas, durante a sua apresentação, professora, e também 

acompanhando as perguntas do deputado Ricardo Madalena, eu devo dizer que na sua 

apresentação e nas respostas eu aprendi bastante. Eu aprendi da Floresta Atlântica, eu 

aprendi das dificuldades do transporte dessa lama. Eu estou com convicção agora - isso 

foi debatido - de que essa cava é, sim, confinada.  

Enfim, a Sra. Patrícia deu uma verdadeira aula. Então, na sua apresentação e nas 

respostas, eu já me sinto totalmente satisfeito. Quero apenas render minhas homenagens 

e dizer até que já tive a oportunidade de estar na Cetesb com V. Exa., e V. Exa. colocou 

mais uma vez a Cetesb à disposição, eu ouvi bem e acompanhei bem na resposta da 

Madalena. A Dra. Patrícia realmente atende com muita cordialidade e com muita 

competência.  

Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, mesmo porque, no que eu pretendia fazer, 

inclusive das cavas maiores da Austrália, dos Estados Unidos e de alguns outros lugares, 

eu me sinto satisfeito. Parabéns e obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o nobre 

Deputado Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente; bom dia, 

deputados; bom dia, Patrícia, presidente da Cetesb. Minha pergunta primeira é: há quanto 

tempo a senhora está na Cetesb? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Eu estou na Cetesb desde 

2019. Falando um pouquinho, se me permite, se V. Exa. me permite, como eu falei, este 

ano eu completo 30 anos de atuação na área ambiental. Eu fui também secretária do Meio 

Ambiente do estado e dirigi a área ambiental da Universidade de São Paulo como 

superintendente de gestão ambiental.  

Então eu tinha um contato com a Cetesb já na época em que dirigia a Secretaria, e 

agora, mais proximamente, nos últimos três anos, diretamente aqui, tendo a honra, eu 

diria a V. Exa., de presidir esta companhia que é considerada a melhor 

companhia ambiental da América Latina. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Muito bom. A senhora... Em que ano a senhora foi 

secretária do Meio Ambiente? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Em 2015 e 2016, início de 

2016. Depois eu saí já logo nessa época e imediatamente assumi a área ambiental da 

Universidade de São Paulo. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Como secretária em 2015/2016, o programa já estava lá, 

e a senhora era secretária, certo? Ou não? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS – Sim, eu era secretária, mas 

posso... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A senhora viu o desastre ecológico e ambiental de 

Cubatão? 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - O desastre ecológico de 

Cubatão reporta a anos anteriores, lá na época ainda em que eu estava na faculdade, mas 

nós temos já um resultado muito expressivo de recuperação dessa área. Esse caso do 

desastre de Cubatão inclusive foi objeto de apresentações nossas ainda como secretária, 

por exemplo, durante a própria conferência da ONU de desastres. 

Eu tive a oportunidade de representar o estado na conferência de Sendai falando 

desse caso e mostrando como o estado de São Paulo conseguiu efetivamente retornar a 

uma condição. Hoje nós fazemos um monitoramento mais de perto em Cubatão, à parte 

das atividades econômicas, mas é incrível como o fato de haver um monitoramento de 

perto, de haver um órgão ambiental forte nos permitiu retornar a uma situação que é a 

situação que nós temos hoje.  

Nós temos dados históricos dos anos de 50, 60, 70 e início de 80. A legislação mais 

protetiva do meio ambiente surge somente em 1980. Então esses dados históricos 

ocorreram. E por que isso se dá? Porque nós dizemos que o direito é um sistema de 

segunda ordem. Ele surge para atender as necessidades da sociedade. Muitas vezes as 

questões se colocam primeiro, e o direito precisa dar a resposta.  

E aqui não foi diferente: o problema surgiu, o direito deu a resposta e o estado de 

São Paulo deu a resposta. Por isso, nós conseguimos recuperar essa condição e voltar 

àquilo que nós temos hoje, como eu falei, a Mata Atlântica aí, 22,9% no nosso estado, o 

que é um dado comemorado.  

Este ano nós tivemos uma publicação das redes de governos subnacionais em nível 

mundial, e eles escolheram, do estado de São Paulo, publicar exatamente a questão da 

Mata Atlântica e o programa “Nascentes”, mostrando que é algo bastante consistente. 

Não foi uma escolha nossa, foi uma escolha dessas redes de fora do Brasil mostrar 

justamente esse programa. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu queria que a senhora fosse objetiva na resposta para 

mim. Cavas é cavas. Eu não quero saber o que o mundo pensa ou aonde a senhora foi, 

doutora. Por favor, seja objetiva. A senhora sabe quando cavas foi aberta? Sabe ou não? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Eu não entendi, deputado, 

desculpa. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Quando cavas foi aberta, a senhora sabe? 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Como assim? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Em que ano, o ano. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Como assim cavas? Esta cava 

especificamente? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Isso, a cavas que nós estamos na CPI. Só tem essa na 

CPI. A senhora sabe em que ano ela foi aberta? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Foi em 2016, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então a senhora já estava lá. Ou não? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Eu... Deixa eu fazer uma 

explicação que eu acho que é bastante pertinente... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Não, seja objetiva. Só para mim, só responde sobre cavas. 

Eu não quero saber o que o órgão mundial pensa da Cetesb, eu quero saber da minha 

Cetesb, o que ela fez no estado, em cavas. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Eu quero deixar bem claro ao 

senhor que esse licenciamento feito em 2016 foi feito como responsabilidade do 

órgão ambiental. Nós não devemos confundir o papel da Secretaria do Meio Ambiente 

com o papel do órgão ambiental; as competências são separadas. Então, sendo bem 

objetiva, o órgão ambiental tem uma competência, e a Secretaria do Meio Ambiente tem 

outra. Era assim em 2015 e continua sendo assim hoje, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então tudo bem. É assim que eu quero a resposta 

(Inaudível.) sobre o que nós vamos falar. Tenho aqui várias perguntas para fazer para a 

senhora, e essa era uma delas. Quando foi feito o último monitoramento lá pela Cetesb? 

A senhora tem o dado concreto disso? 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Foi em 2021, deputado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Foi recente, 2021. Estou anotando aqui, o último. Antes 

desse, qual foi o outro? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Em 2020. 

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Há um monitoramento então de ano em ano? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - O acompanhamento é o tempo 

todo, e o monitoramento no local é de acordo com a necessidade. Então, nós não 

estabelecemos que é de ano em ano, nós fazemos quando necessário. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A senhora falou de 80% de contaminação, e achou-se 

mercúrio. Isso gerou o efeito (Inaudível.)? A senhora falou aí agora...  

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Não. O que eu disse é que em 

outras situações com mercúrio, se nós fôssemos... Uma das possibilidades seria a 

disposição em alto-mar. Essa disposição em alto-mar, em outros locais, gerou problemas 

no oceano, gerou problemas às comunidades pesqueiras. Então se entendeu que, uma vez 

que havia mercúrio ali, não se deveria utilizar esse tipo de disposição, e sim fazer o 

confinamento. Não que aqui no nosso caso houve problema, mas que nós, olhando do 

ponto de vista do licenciamento, não deveríamos permitir algo que poderia gerar 

problema às comunidades oceânicas. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Dra. Patrícia, a senhora está há 30 anos aí. Oitenta por 

cento ali contaminado. Nós vimos que ali era o Vale da Morte. A senhora, com todo o 

estudo, acha que esse tóxico atingiu o mar, ou só ficou parado ali? Nada mexeu ali, a água 

não ia para dentro do porto, não saiu dali, ficou ali, estagnado? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Deputado, o senhor me 

pergunta como estudiosa, 30 anos como estudiosa. Eu acho que nós não devemos ter 

achismos como estudiosos. Então, essa foi uma análise técnica feita pelos técnicos da 

Cetesb. Não me cabe achar aqui. Nós temos as bases que estão no licenciamento. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Doutora, só um minuto. Eu não estou falando do achismo. 

Estou falando do doutorado, PhD que a senhora tem em Meio Ambiente; são 30 anos. A 

senhora pode dizer para mim sim ou não. Atingiu ou não aqueles 2,4 bilhões de tóxico no 

mar? Atingiu ou ficou estagnado ali? Só me responda. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Pelos dados técnicos da Cetesb, 

nós temos 90 mil dados e esses 90 mil dados nos reportam que as águas, os sedimentos, 

os peixes e as comunidades estão preservados.  

Então eu respondo com base nos dados técnicos. Eu não respondo como 

pesquisadora porque eu não pesquisei comunidades aquáticas. O meu trabalho é voltado 

para responsabilidade civil ambiental. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Mas, doutora, eu queria entender. Eu estou cada vez mais 

não entendendo. Às vezes eu vejo o meu companheiro elogiando e estou falando: Onde 

nós vamos chegar nesta Casa? Porque eu quero entender e eles também. É uma pessoa 

que está há 30 anos no Meio Ambiente; eu faço uma pergunta lógica.  

O mundo inteiro viu Cubatão. O mundo inteiro viu o desastre ecológico que estava 

lá. Aí eu pergunto para uma pessoa que tem PhD, 30 anos de Meio Ambiente: “Olha, lá 

tinha quase 90% do mar contaminado”. Atingiu ou não atingiu o mar? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Não tinha 90% do mar 

contaminado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - A senhora falou em 80. Eu pus mais dez. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Sedimentos que se encontravam 

no fundo. Sedimentos que tinham que ser dragados, deputado. Os sedimentos, não o mar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - (Inaudível.) Ou eu não estou me fazendo entender - me 

perdoe - ou a senhora não quer entender. Os sedimentos (Inaudível.) lá. A senhora disse 

aqui, eu anotei. A senhora fala assim: “80% de contaminação”.  
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Então eu queria saber se essa contaminação saiu de lá e atingiu o mar; é isso. Só me 

responda isso pelo seu estudo, porque depois eu vou levantar com outras pessoas do Meio 

Ambiente se a senhora disse a verdade ou não. Eu vou ver isso aí. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Deputado, o meu estudo, o meu 

PhD, a minha livre docência, não estão sendo questionados aqui. Eles foram questionados 

na Universidade de São Paulo pela banca própria na universidade e, portanto, me desculpe 

a ousadia, não aceito nenhum tipo de questionamento em relação ao meu conhecimento 

científico. Não é isso que está em jogo aqui. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - (Inaudível.) O que eu quero dizer para a senhora é assim. 

Me escute, por favor. O seu conhecimento vai fazer o meu conhecimento. O seu 

conhecimento vai fazer eu discutir, defender a tese. Eu não posso defender uma tese que 

eu desconheço.  

Eu preciso do seu conhecimento. A senhora entende? Por isso eu faço a pergunta. A 

senhora pode pular a pergunta: “Essa eu não vou responder”; pode pular. Eu estou na CPI 

para fazer perguntas. A senhora responde ou não; é simples. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Eu respondo a todas as 

perguntas. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu não estou perguntando para a senhora nada. Eu estou 

perguntando das cavas, a contaminação. A senhora como tem estudo e eu não tenho, a 

senhora tem que falar para mim: “É isso, isso e isso”, ou pular a pergunta e eu faço outra, 

certo? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Ok. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Quer que eu faça outra? Vou te fazer outra. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Noventa mil dados coletados… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu ia perguntar para a senhora se atingiu os mangues que 

estão lá. 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Não. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - E a senhora falou para mim que o pescador pescava peixe. 

Tudo contaminado, tudo contaminado. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Não. Os 90 mil dados que nós 

temos não apontam essa contaminação. O que eu posso responder é dentro dos dados 

técnicos que nós temos. É isso que eu estou tentando explicar a Vossa Excelência. Eu só 

posso responder dentro dos dados técnicos. A análise ambiental é uma análise técnica. Ela 

não é uma análise discricionária. Então se os dados… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Doutora, lá então era chamado de Vale de Morte porque 

colocaram o que colocaram. (Inaudível.) o peixe não era contaminado e eu não sei nem 

por que fizeram cavas lá se não tinha contaminação. Pela senhora, lá não tinha 

contaminação.  

Eu vou fazer outra pergunta: Aumentou o calado da profundidade para 14 metros 

não foi para tirar o tóxico do fundo do mar, não foi para abaixar o calado para o navio 

passar. Foi para tirar o tóxico do fundo do mar, foi isso? Veja se me entendeu. Aumentou-

se para 14 metros e meio não foi para passagem de navio. Foi porque precisava tirar o 

tóxico do fundo do mar. Foi isso que a senhora falou? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Não, não foi isso que eu falei. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu estou pegando o que a senhora falou; eu anotei. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - É que assim, o texto fora do 

contexto se torna bastante problemático. O que eu falei é que uma análise prévia colocou 

a questão dos 12 metros e depois, quando foram feitos testes após os 12 metros, se 

verificou que seria necessário chegar a 14 metros e meio para o encerramento desta sessão 

da dragagem; e assim foi feito. Por que isso ocorre?  

Porque o licenciamento é dinâmico e ele precisa ver aquilo que é necessário dentro 

daquela situação. O que acontece? São feitas avaliações de risco ecológico. Na avaliação 

de riscos ecológicos se verificou que para não causar danos à biota, teria que chegar a 14 
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metros. Então a Cetesb determinou que se chegasse a 14 metros e meio. É isso, é bem 

objetivo. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu te faço essa pergunta, doutora, porque assim, nós já 

ouvimos o outro lado e eles falam que foi para baixar o calado para os navios passarem. 

Por isso eu faço a pergunta, entendeu? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - É que assim, nós fazemos uma 

análise técnica, deputado. Eu acho que aqui é uma questão assim, o órgão tem a sua 

responsabilidade em relação ao licenciamento. Não vejo como uma questão de lados. Nós 

temos que levar em conta os dados técnicos.  

Se é uma avaliação de risco ecológico e que, diga-se de passagem, também pelo 

órgão ambiental norte-americano também fez essa avaliação de risco ecológico e chegou 

a esse dado dos 14 metros, foi assim que a Cetesb procedeu. Então é isso que eu posso 

colocar a Vossa Excelência. Não dá para ir além desse aspecto.  

 

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

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pode falar. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente? 

 

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

Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, eu estou aqui acompanhando 

todo o trabalho, a apresentação, o deputado Madalena, assim como o deputado Cezar. Eu 

aprendi ao longo desta CPI, professora Patrícia, que a cava é confinada e que após um 

ano, quem sabe dois - eu não sei exatamente -, mas eu aprendi que o material contaminado 

colocado na cava se consolida e, portanto, então, não há nenhum risco de rompimento.  

Eu estou colocando desta forma eu acho até em razão da colocação e da pergunta 

do deputado Cezar. Então se não há risco de rompimento, então não tem como contaminar 

o mar de nenhuma forma. Isso tudo eu aprendi ao longo desta CPI, até porque eu conhecia 

muito pouco ou quase nada e ainda acho que conheço muito pouco sobre a cava, mas 
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destarte então eu acho que fica respondida quem sabe a última pergunta do deputado 

Cezar, que a cava é confinada. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Deputado, eu só vou fazer a última. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - (Inaudível.) com clareza, porque na oitiva 

de ontem do Sr. Jeffer ele disse que não era confinada, que tem outro nome que eu até 

nem me lembro. Mas, enfim, o que eu aprendi é que é confinada, que após um período 

consolida; não tem perigo de rompimento e que não existe nenhuma contaminação ou no 

mar, nem entorno, nem nada, mesmo porque existe ali vida, existe peixe, fauna, flora. 

Tudo isso eu aprendi durante este período. Então eu pedi a palavra exatamente para deixar 

claro o meu entendimento. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Doutora, estou terminando a última pergunta. O meu 

companheiro decano não entendeu o que eu falei. Eu queria saber antes de cavas se 

contaminou o mar. Não foi agora. Agora ela está confinada lá. Então não foi isso.  

O deputado Estevam não entendeu a minha pergunta. Eu queria saber se antes de 

cavas houve a contaminação no mar, foi só isso. Não foi que colocou em cavas e agora 

vai para o mar. As cavas estão seguras lá por enquanto. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Eu entendi, deputado. Por isso 

que eu falei que nós temos 90 mil dados contando… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Isso, a senhora entendeu. Eu logo vi que a senhora 

entendeu. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Sim, eu tinha entendido. Foi o 

que eu respondi. Nós temos 90 mil dados provando que uma... 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Isso, a senhora respondeu a contento. Agora só uma coisa, 

doutora. Só para o meu esclarecimento e minha sabedoria. A primeira vez que se toca 

aqui no Conama foi a senhora. Ninguém tocou nesse órgão. A senhora disse que lá no Art. 

20 da Resolução Conama... A contida não era por que são duas cavas. A contida e a 

confinada, mas o certo era confinada. E o Conama, que órgão é esse que aponta? 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Pois não. O Conama é o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Nós 

temos a Constituição Federal, a legislação federal e a regulamentação dessas regras se dá 

por esse conselho, que é um conselho em nível federal junto ao Ministério do Meio 

Ambiente.  

Então nós temos esse regramento, que, se me permite, eu vou ler: “Quando o 

material dragado apresentar o resultado da análise ecotoxicológica maior que 50% do 

efeito tóxico medido - que é o caso, como eu falei, 80% - ou concentração de qualquer 

uma das substâncias acima do nível dois, serão necessários estudos específicos de 

viabilidade técnica e locacional para definir a disposição adequada em águas sob 

jurisdição nacional ou, eventualmente, em uma unidade de confinamento”.  

Então o próprio artigo da resolução federal traz expressamente à utilização de 

unidade de confinamento. Ele fala em águas de jurisdição ou unidade de confinamento. 

Aí a gente volta para aquela questão inicial que nós verificamos que, por questões de 

mercúrio e em que em outros locais havia uma contaminação oceânica, se entendeu que 

essa não seria uma boa alternativa para o local, e aí, sim, se caminhou no sentido do 

confinamento.  

Por que é confinamento também? Se me permite, só rapidamente, porque nós temos 

berma no entorno todo dessa cava, então é uma proteção no entorno, e uma cobertura, 

uma capa de dois metros do próprio sedimento retirado do mar. Então, essa cobertura já 

está se sedimentando e a própria fauna, o habitat do local já está retornando ao local, pelo 

nosso monitoramento. Então por isso foi escolhida essa alternativa. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - É muito bom, porque você vê que o Ministério tinha 

conhecimento. Todos os órgãos, EIA/Rima, esses que também eram particulares aí, todos 

estavam cientes dessa cava aí. Eu estou… dou-me por satisfeito por conversar com a 

senhora, eu tinha que fazer pergunta, eu faço mesmo, e a senhora respondeu. 

Muito obrigado pela sua presença. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, gostaria de fazer 

algumas colocações, Dra. Patrícia. 

A senhora já disse, mas eu gostaria que ficasse mais claro, se possível. Quem 

concede essas licenças, enfim, quem decide sobre esse assunto me parece que é, a mim 
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também claro que é o diretor da área, no caso, hoje, é o Dr. Romeno, e o Consema. O 

Consema participou, decidiu, votou. É isso? Meu entendimento está correto? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Correto, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não tinha participação do 

presidente da Cetesb na decisão e nem a participação do secretário, muito menos do 

secretário do Meio Ambiente. É isso? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Então, não tem. Na verdade, a 

atribuição da Secretaria é completamente separada. A Secretaria formula políticas 

públicas. O licenciamento é uma atribuição legal direta do órgão ambiental, no caso da 

Cetesb, e para essas obras de grande impacto há uma previsão legal de que elas também 

passem pelo Consema, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então como acontece? 

Elas são apresentadas pelo próprio interessado, também as dúvidas dos conselheiros são 

esclarecidas, a Cetesb fica ali à disposição, e nós então… esse foi o procedimento. Nós 

temos aqui uma ata, que é uma ata da Reunião Extraordinária do Consema, do dia 3 de 

agosto de 2005, onde essa questão foi então ali veiculada e aprovada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora tem, poderia, 

por favor, dizer qual foi o resultado, o que a ata aponta? Foi aprovado pelo Consema? Foi 

por unanimidade? Se não foi, quantos votos contrários? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Eu preciso olhar aqui no 

finalzinho. Só um minuto, que é uma ata longa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, pois não. Acho 

extremamente importante essa informação. 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Nós vamos mandar também a 

cópia, mas… 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É importantíssimo que seja 

enviada a cópia dessa ata. 
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Manifestaram-se 

favoravelmente 21 conselheiros e contrário 01 conselheiro, não havendo abstenções, 

sendo o resultado então publicado como tendo sido aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, só para confirmação, 

porque tem muita gente que não entende o que é o Consema, como é o mecanismo de 

meio ambiente, o que aconteceu na década de 50, de 60, de 70, de 80 na Baixada Santista 

e como está hoje. Graças a Deus e graças à Cetesb, graças ao meio ambientalista, aos 

defensores do meio ambiente, Mário Mantovani, um abraço SOS Mata Atlântica, vocês 

são heróis nacionais em tirarem o Brasil, São Paulo, Cubatão e a Baixada no último lugar 

no meio ambiente no mundo e colocá-lo em primeiro lugar no mundo. Parabéns, 

parabéns, gente boa. 

Eu só queria uma confirmação: o Consema tem 18 membros do governo do Estado 

e 18 membros de entidades como a Fiesp, a Faesp, o Ministério Público, o CREA, a 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a OAB, o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, a Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente, a 

Associação Paulista de Municípios, o UME, USP, Unicamp, Unesp, Iniciativa Verde, ISA, 

Instituto Sócio Ambiental, Instituto de Conservação Costeira, Instituto Ilha Bela, ou seja, 

18 que não são governo. É isso, Dra. Patrícia? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Correto, presidente. É um 

conselho que nós chamamos de um conselho paritário em que há, na verdade, uma 

representatividade da sociedade civil das mais diversas esferas, inclusive das 

universidades paulistas também, que aporta um conhecimento técnico e científico para o 

conselho, e é justamente essa metodologia que garante a possibilidade de uma análise 

bastante isenta para todas essas situações que são aprovadas no nosso Estado.  

Por isso que eu ressaltei muito na minha apresentação que nós não temos dano 

ambiental aqui. O que nós precisamos fazer é o monitoramento. E que a Cetesb, inclusive, 

nesse momento vai colocar o monitoramento direto no próprio local para 

acompanhamento, isso por decisão dessa diretoria colegiada dessa gestão, entendendo 

que esse monitoramento trará mais segurança aos Srs. Deputados que estão 

acompanhando essa CPI e fazendo seu papel, que é tão fundamental, e nós louvamos esse 

papel da Assembleia Legislativa, essa comissão também, do presidente, deputado Barros 
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Munhoz, e nós ficaremos então com três pontos de monitoramento no local, o que é 

bastante relevante, em termos de acompanhamento de qualquer situação que saia fora do 

padrão. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ -  PSB - Secretária, ou melhor, 

presidente, eu queria frisar que a gente tem aqui, falando compra tudo e o mundo e 

fazendo denúncias, bomba atômica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sofrendo 

inclusive vários processos por isso, mas esse é um outro assunto para depois. 

E nós temos aqui, isso tudo é uma entidade que ontem eu fiquei pasmo de saber, 

que tem, talvez, vou até fazer um requerimento, depois eu vou só abordar isso, 60 menos, 

entidade que eu vou ser bem franco, cheira ser fajuta, cheira, fede ser fajuta, todos 

funcionários da mesma empresa, da Rhodia, até um, que parece que morreu, também era 

da Rhodia. Tudo isso, sabe confrontando quem? E eu quero dizer ao deputado Cezar, meu 

querido colega, companheiro e amigo que eu prezo, respeito, admiro, estimo, considero, 

pelo orgulho da minha Cetesb. Ninguém brigou mais com a Cetesb dentro desta 

Assembleia Legislativa do que eu. A secretária sabe disso, a presidente sabe disso. Briguei 

quase que de morte com a Cetesb, mas eu reconheço, eles brigam defendendo aquilo que 

acreditam, defendendo o meio ambiente de São Paulo, que é orgulho para nós.  

Nós temos que ter orgulho das coisas boas que nós temos. Nós não podemos 

avacalhar tudo que nós temos, e não podemos nos submeter a uma entidadezinha fajuta, 

uma tal de ACPO, ACPOR, Associação do Combate aos Poluentes da Rhodia, a Rhodia 

que tem que se explicar, e esses (Inaudível.) têm que se explicar sobre o pó da China. Isso 

sim, o maior crime que já se praticou contra o meio ambiente no Brasil, pó da China. 

Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar bastante sobre isso. 

Então eu quero dizer só o seguinte, Dra. Patrícia: que além de todo o corpo 

fantástico das nossas universidades, também de (Inaudível.) Universidade de São Paulo 

aqui, e eu lutei contra, que elas têm falhas, horrores de falhas, mas elas são infinitamente 

melhores do que as particulares que existem no nosso país. Vejo o Ministério Público, 

CREA, quer dizer, todos esses daqui deram 21 votos a favor. Foi isso? E um contrário? É 

isso? 

 

A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLESIAS LEMOS - Correto, deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vinte e um a um, e é a 

opinião do Jeffer que vale? É a opinião da associaçãozinha fajuta dele que vale? Não vale 

a Cetesb, não vale a USP, não vale a Unesp, não vale a Uvesp, não vale nada. É a opinião 

do Jeffer. Eu vou dizer quem é perante o Sr. Sérgio Amaral dos Santos, Jeffer Bernardo e 

Hélio, porque eu estou nessa CPI para apurar, e para mim as coisas são bem claras e 

evidentes, qual é o jogo que está se tentando fazer, tardiamente, porque essa comissão 

aqui era de 2019, certo? O assunto está resolvido desde 2020. Tardiamente agora surge, 

na véspera da eleição, surge a CPI da Cava, cava que já está funcionando, já está 

encerrada, já está lacrada desde 2020. 

Então eu só queria, Dra. Patrícia, dizer, e fico muito feliz, peço desculpas pela 

minha forma exacerbada de estar falando. Mas é o sentimento de brio de um paulista, de 

um bandeirante de São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo de Castro Alves, baiano, 

que nos elogiou. “Terra da liberdade, pátria de heróis e berço de guerreiros, tu és o mais 

lindo florão dos brasileiros”.  

Esse é o meu São Paulo, da Cetesb e do Meio Ambiente. Contra tantas vergonhas 

que nós expomos para o mundo em matéria de Meio Ambiente, São Paulo se orgulha de 

ter a defesa do Meio Ambiente. Desculpa, Dra. Patrícia. Até com a senhora eu já briguei 

demais, mas eu a respeito e a admiro, porque eu tenho que ser justo acima de tudo, e 

cumprir aqui o meu papel de defender, com o meu mandato, aquilo em que eu acredito.  

Muito obrigado, Dra. Patrícia. Agradeço a sua participação, e vamos passar então, 

agora, ao próximo... 

 

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

 

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

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só para primeiro cumprimentá-lo pelo seu 

discurso, pois realmente o senhor tem uma oratória que é para poucos. E cumprimentar a 

Dra. Patrícia pela presença. Só isso, obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dra. Patrícia, muito 

obrigado. Felicidades, Deus abençoe na sua caminhada. A sua luta é dura, mas ela é 

abençoada. Deus lhe pague, Dra. Patrícia.  
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A SRA. PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS - Muito obrigada, deputado. 

Muito obrigada também, deputado Olim. Eu só queria fazer um registro, muito rápido, de 

que a Cetesb, inclusive, representa o nosso país. Ela é o centro regional para poluentes 

orgânicos persistentes para a ONU. Então, nós temos que nos orgulhar dessa companhia; 

eu tenho orgulho de passar por aqui. E, deputado Barros Munhoz, muita admiração pelo 

seu trabalho, presidente, que faz a diferença em todos esses anos e nos ensina muito a 

cada dia. Muito obrigada pela oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. Bem, vamos 

ouvir então, nós estávamos falando ontem exatamente com o Dr. Jeffer. Nós estávamos 

falando sobre a composição colegiada da ACPO. Então, nós perguntamos exatamente 

quem era cada um. E a única coisa que ele me esclareceu - ele é o coordenador e é 

funcionário da Rhodia, e o Marco Antônio Mariano da Silva é químico e funcionário da 

Rhodia - é que o tesoureiro Valdir do Nascimento faleceu. É isso mesmo, Dr. Jeffer? Por 

favor. O senhor já está me ouvindo? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Agora liberou, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Valdir, falecido. E ele 

era da Rhodia também? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também era da Rhodia.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Depois, o José Nilson da 

Silva Lima é operador também da Rhodia; José Barbosa de Souza Filho, operador 

também da Rhodia. Alex Bonfim dos Santos - esse o senhor não se lembrou? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não. O senhor falou o nome errado, se 

confundiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Alex? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Esse não faz mais parte da diretoria, 

deputado.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não faz mais parte da 

diretoria. E o Mário Carneiro Cedraz? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Esse faz parte.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E é da Rhodia também? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - É supervisor da Rhodia, contaminado e 

adoentado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Contaminado e adoentado. 

Depois, Sr. Manoel Jovino Filho: é operador também da Rhodia? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também da Rhodia. Intoxicado, também, 

pelo produto químico da Rhodia, doutor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Essa Rhodia é 

uma tragédia, hein, pelo amor de Deus. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, doutor, eu não penso assim, não. 

Tem várias outras empresas que são piores.  

 

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

da Fonseca. Também... 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também é contaminado, da Rhodia. Ele 

está afastado da diretoria, doutor.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Daniel Cabral da Silva. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Esse é diretor ainda, contaminado 

também, intoxicado, pela Rhodia. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Eu perguntaria, 

Sr. Jeffer, qual o seu relacionamento com o Dr. Sérgio Amaral dos Santos. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Como eu já falei para o senhor, deputado, 

eu nem o conheço, nunca o vi, um dia talvez eu tenha o prazer de conhecê-lo, porque ele 

também está ajudando a tirar essa cava de lá, pelos processos que ele entrou. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E o seu advogado, na sua 

ação popular, ser exatamente o advogado da Ilha das Cobras, do Dr. Sérgio Amaral Santos 

- como o senhor explica? Ontem o senhor já falou, mas por causa do tumulto da sessão, 

eu gostaria que o senhor repetisse, por favor.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, a associação se uniu junto com a 

sociedade civil. Numa reunião, nós decidimos entrar com uma ação popular, só que não 

tinha advogado. O Paulo Ferraz estava muito ocupado com outras ações, e foi indicado 

esse advogado para a gente, deputado. Foi isso que aconteceu. 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Por exemplo, o senhor poderia ser 

convidado para ser o representante da ação; o senhor é advogado, pelo jeito. Inclusive, o 

senhor pode ser convidado a qualquer outra ação nossa, se o senhor assim permitir e 

aceitar, como com qualquer indústria poluidora. A gente teria o maior prazer em ter o 

senhor como advogado, porque o senhor, pelo que eu estou vendo, é um bom advogado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem indicou o Dr. 

Loureiro? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Olha, deputado, eu estou sendo sincero 

com o senhor, eu não me lembro. Passaram para mim o endereço dele, para a turma... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas que interessante, ele 

estava presente em alguma reunião do senhor e se ofereceu a ser advogado? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, eles não estavam presentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi o senhor que o 

procurou? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não. Como eu expliquei para o senhor, 

numa reunião, nós resolvemos entrar com uma ação... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Reunião de quem? De 

quem com quem? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Do Movimento Ambientalista da 

Baixada Santista, o mesmo que encaminhou o documento para a Alesp recentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O Movimento da Baixada 

Santista? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Indicou o Dr. Loureiro para 

o senhor?  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não entendi a pergunta, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem indicou? Alguém 

indicou, ele estava presente na reunião ou não? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, deputado. Olha, em todos os 

processos que a gente entra, deputado, contra a Petrobras, contra a Shell, contra várias 

empresas poluidoras... Obviamente, elas não são poluidoras, algumas de suas unidades 

poluíram eventualmente.  

Qualquer advogado que se oferecer, deputado, a gente pergunta, a gente abre como 

se fosse um edital. Não é um edital escrito, publicado, mas olha: “estamos precisando de 
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um advogado para tal ação”. E aí é indicado para a gente um ou outro advogado. É assim 

que acontece. E, deputado, é assim que vai continuar acontecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois é, mas é interessante: 

tem um inquérito policial... Eu só queria fazer uma colocação aqui ao senhor: o senhor 

não está convocado. O senhor está como convidado nosso. Mas eu gostaria de fazer um 

pedido ao senhor.  

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um compromisso, como 

faz quem vem aqui como convocado. Embora não seja convocado, o senhor assume o 

compromisso de falar só a verdade e de responder por qualquer falsidade que o senhor 

faça aqui? O senhor assume esse compromisso? O senhor se compromete em falar só a 

verdade? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu assumi o compromisso com 

o senhor desde a reunião passada, assim como eu gostaria de ter respeito com a entidade 

que eu represento. Já morreram 20% dos funcionários, e eu gostaria de chamar o senhor 

para uma reunião para ir ao cemitério comigo rezar por esses companheiros. Então, eu 

peço que o senhor respeite a minha entidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vou respeitar. Eu só quero 

dizer: eu quero que o senhor respeite também a nossa inteligência, sabe por quê? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Assim respeito sempre, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois é, sabe por quê? 

Porque o senhor afirmou ontem... Cadê a afirmativa que ele fez? Aqui tem 200 papéis, se 

alguém puder me ajudar... O que ele afirmou ontem, aquelas afirmativas que ele fez... 

Está aqui. O senhor afirmou - falsamente, e o senhor vai ser incriminado por isso, eu vou 

representar contra o senhor. Realmente, eu sou advogado mesmo, e eu vou, como 

advogado e como deputado, representar contra o senhor. O senhor praticou falsidade aqui 

na reunião de ontem. Eu vou dizer o quê.  
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Ação popular enviada pela Justiça Federal para que conseguisse revogar a liminar 

do senhor. Onde é que está a afirmativa... Está aqui: “o Tribunal de Justiça revogou a 

liminar e ele mesmo determinou o envio para a Justiça Federal. E recebeu o caso com a 

liminar revogada”. Então, na verdade, não é verdade o que o senhor falou. Esse processo 

está realmente arquivado. Da mesma forma... 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, deputado, ele não está arquivado. 

Ele foi anexado à ação federal. Ele foi juntado. O senhor está recebendo a informação 

equivocada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu não estou, não. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - O senhor está recebendo... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor mantém a 

afirmativa? (Vozes sobrepostas.) O processo que foi arquivado a pedido do promotor e 

por decisão... 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, o senhor está confundindo o 

processo. É bom a gente esclarecer isso agora. O senhor não vai colocar palavra na minha 

boca. Então, vamos entender, por favor. O processo que eu estou falando para o senhor é 

ação popular que eu impetrei junto com o movimento. 

 

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

  

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Esse processo, deputado, foi juntado à 

ação federal. Foi isso que eu falei para o senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. E o senhor falou 

também que a cava subaquática poderia facilmente ser atingida por um navio, causando 

danos ambientais. É isso? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, ele pode atingir a cava a 

qualquer momento, pode atingir a base da cava. Agora, se vai causar dano ou não, 

deputado, é só analisar depois do impacto. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Agora eu queria 

uma explicação mais rápida do senhor. O senhor é funcionário da Rhodia desde 

(Inaudível.). 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Cortou, deputado, não escutei.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Cortou a sua voz, eu não escutei a 

pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor é funcionário da 

Rodia desde 1983? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me diz que está 

afastado desde quando? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Mil novecentos e noventa e três. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Noventa e três, 2003, 2013 

- são 28 anos que o senhor está afastado? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Perfeito.  

 

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

funcionário, afastado? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu continuo doente e 

intoxicado com produtos da Rhodia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E o senhor recebe de quem, 

do INSS, por doente? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Doutor, houve um processo, uma ação 

civil pública, contra a empresa; é bom que o senhor saiba disso. Quando os funcionários 

descobriram que estavam intoxicados e contaminados, essa entidade... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pelo pó da China? É o pó 

da China? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Também pelo pó da China, também pelo 

pó da China. Essas crianças que o senhor falou que morreram pelo pó da China... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso, isso. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Essas crianças, nós estamos intoxicados 

por esse produto também, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Recebe de quem? O senhor 

recebe de quem, do INSS ou da Rhodia? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não. Se o senhor deixar eu explicar, eu 

explico. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deixo, deixo. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Houve uma ação civil pública, pelo 

Ministério Público; nessa ação civil pública foi de fato descoberta toda a intoxicação dos 

trabalhadores. E a Rhodia, para o processo não continuar, com uma possível condenação, 

fez um termo de ajustamento de conduta onde ela se comprometia a garantir o trabalho e 

o tratamento dos empregados ad eternum. Então há um acordo na Justiça, o senhor pode 
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ir lá verificar, onde a Rhodia se compromete a despoluir o ambiente e manter a integridade 

física e mental dos funcionários, a dignidade social, até que eles morram, porque eles vão 

morrer, deputado intoxicados, porque o produto só sai do organismo depois de 250 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor está intoxicado? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas que beleza de 

intoxicação, o senhor é uma pessoa maravilhosa. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - É, deputado. Todo mundo fala essa 

ignorância que o senhor está falando. 

 

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

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Todo mundo fala essa ignorância. 

(Inaudível.) não tem metade das minhas doenças, deputado. O senhor não tem metade das 

minhas doenças. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor denunciou isso à 

Rhodia? O senhor denunciou essa prática junto ao Ministério Público? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não entendi a pergunta, desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como o Ministério Púbico 

fez essa ação (Inaudível.) que redundou no TAC? O senhor participou disso? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu era funcionário, deputado. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos funcionários 

foram verificados pelo TAC. 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Essa associação que o senhor agride 

gratuitamente, sem conhecer, essa associação que o senhor fala, me agride e agride os 

funcionários, inclusive a memória das famílias que sofrem pela morte (Vozes 

sobrepostas.), é por isso, entendeu, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor, comandante. Por 

favor, discurso depois o senhor faz. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Mais respeito pela minha entidade, não 

é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Calma. Vamos calmamente 

fazer o seguinte. Quem provocou essa ação do Ministério Público contra a Rhodia? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, pouco interessa (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantas pessoas foram 

beneficiárias? Eu vou falar. Eu vou explicar por que vocês estão lutando contra a cava. 

Eu vou falar do Sérgio Manoel Santos, eu vou falar (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - O senhor conhece mais ele do que eu. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O trio que esconde o 

Amaral, Sérgio Amaral, o trio que esconde e que está por trás de tudo isso, meu amigo, o 

trio que esconde, Bernardo, parte operacional, Jeffer, parte ambiental, e Hélio, parte 

aparência de legalidade. Tudo isso vai ser comprovado. Eu quero saber o seguinte: 

quantas pessoas estão ad eternum recebendo salário como o senhor? Quantas? O senhor 

foi beneficiado, o senhor foi beneficiado. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Sabe que eu estou doente, deputado. Eu 

estou doente. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - (Inaudível.) 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. MAURICI - PT - Quero observar que está ultrapassando o limite, Sr. 

Presidente. O senhor está intimidando a testemunha, o senhor está inquirindo a 

testemunha de uma maneira por questões pessoais, questões de saúde. Isso não tem nada 

a ver com a investigação da cava. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dá licença. Geralmente a 

gente se exacerba mesmo, muito menos do que o deputado Cezar fez com a presidente, 

que é natural aí do espírito dele e do meu. Tudo bem. Eu só quero saber quantos 

funcionários da Rhodia estão na condição em que o senhor está, de receber ad eternum. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - O senhor manda um ofício para a Rhodia 

e pergunta, porque eu não sei, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas o senhor não sabe 

isso? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu não sou diretor da Rhodia, eu sou 

diretor da CPO, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas o senhor é funcionário, 

o senhor participou... 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu não sou diretor da Rhodia, eu sou 

diretor da CPO, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não participou 

desse processo? 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, o processo é do Ministério 

Público. Eu era contaminado (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, está bom. Eu vou obter 

essa informação, por que o senhor ad eternum recebe um salário. Qual é o seu salário na 

Rhodia, por favor? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não interessa, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, não interessa? Não 

interessa? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Publicamente, deputado, (Vozes 

sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Porque é alto? O senhor 

não quer dizer porque é alto? O senhor é um beneficiário do movimento que o senhor faz? 

Muita gente ambientalista que usa o ambientalismo para enriquecer. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Exatamente, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor estaria nesse 

caso? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, senhor, não, senhor. Pelo contrário, 

deputado, eu sou muito pobre. Sou pobre, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tá bom. Muito bem, muito 

bem. Eu só quero saber agora o seguinte: T-Green. Qual é a sua participação no T-Green? 

E, T-Green. Vamos lá, T-Green. Vamos lá. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Nenhuma, deputado. Não tenho 

participação nenhuma (Inaudível.). 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - T-Green, T-Green. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Conheço o projeto porque saiu nos 

jornais, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas o senhor não teve 

participação nesse projeto? O senhor não teve participação no projeto T-Green? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - (Inaudível.), talvez infelizmente não, 

porque se eu tivesse jamais teria feito esse (Inaudível.) aqui de botar uma cava ao lado de 

onde escava. Não faço parte. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não tem nenhuma 

participação no T-Green? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Nenhuma. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor (Vozes 

sobrepostas.). Posso falar, o senhor é gozador. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, o senhor é que é gozador. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, sabe o que, sabe o 

que, doutor, Dr. Jeffer, o senhor, talvez seja por isso que o senhor teve só 725 votos 

quando foi candidato a deputado federal (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Graças a Deus, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Talvez seja por isso, 

entendeu? Talvez seja por isso. Eu só quero dizer o seguinte, como candidato a vice-

prefeito de Santos também. O que eu quero dizer é o seguinte, o senhor teve uma 

participação efetiva no T-Green. O senhor é (Vozes sobrepostas.). O senhor é 

ambientalista, diz que é o maior do mundo. 
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O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, eu nunca falei isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - (Vozes sobrepostas.) T-

Green? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Eu nunca falei que era o melhor do 

mundo, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não sabe o que é 

o T-Green? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, deputado, eu conheço a T-Green 

porque saiu no jornal. Agora, o projeto eu desconheço. Pelo que o Prof. Hélio falou, que 

era exuberante, que era, eu não conheço, nunca vi projeto nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nunca viu? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não me interessa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Existe esse projeto, está em 

andamento esse projeto, o senhor sabe disso? O senhor é ambientalista, chefe-mór. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Deputado, eu sou ambientalista, não 

assessor de empresa poluidora 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, é? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - É, sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então o senhor não é 

assessor da Rhodia? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, senhor. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, não? O senhor nunca 

trabalhou na Rhodia? 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não, eu sou funcionário, deputado. Eu 

sou funcionário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Até que o senhor ficasse 

recebendo ad eternum o seu salário, que o senhor não tem coragem de dizer quanto é. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Não é que eu não tenho coragem, não 

interessa, deputado. (Vozes sobrepostas.) Isso não ajuda a cava, deputado. Em que isso 

está ajudando (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A cava aqui ninguém tem 

dúvida. Muito bem. Eu me sinto extremamente esclarecido, ponto final. É a última 

indagação ao senhor, todos já tinham formulado, e o senhor está dispensado da sua 

participação então. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Obrigado pelas perguntas, deputado. 

Obrigado pelas perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, encerrada. Eu tenho 

que convocar para 2 fevereiro. Já convoquei ou ainda não? Então, 2 de fevereiro fica 

convocado o Sr. Bernard, ele deve trazer o exército americano, sei lá o que, a cavalaria 

holandesa para não vir, mas não tem problema, ele está convocado para comparecer, 

assim como o Sr. Sérgio Amaral dos Santos também. 

Está encerrada a presente reunião. 

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem? 
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O SR. MAURICI - PT - Deputado Maurici. 

 

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

 

O SR. MAURICI - PT - Eu gostaria de indagar esta Presidência se as convocações 

não precisam ser mais votadas pelos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ué, já foi votado antes de 

o senhor chegar, eu acho. 

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor está convocando essa pessoa para amanhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, amanhã. Dia dois. 

 

O SR. MAURICI - PT - Já foi aprovado anteriormente, é isso? O requerimento já 

foi aprovado? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já foi aprovado, para o dia 

2 de fevereiro. 

 

O SR. MAURICI - PT - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado eu, um grande 

abraço para todo mundo, parabéns. Bom Natal, gente. 

O requerimento, só um segundo, dá licença. Antes de encerrar a reunião, eu quero 

fazer um requerimento solicitando as seguintes informações à CPO. À CPO só ou à 

CPOR? À CPO, à CPO, desculpe. Relação dos membros e associados da entidade com 

respectiva data de ingresso na CPO, envio de comprovante dos contratos de prestação de 

serviços advocatícios firmados com os advogados colaboradores da CPO, 

independentemente da cobrança de honorários para atuação em processos judiciais de 

interesse da entidade; relação de movimentação financeira da entidade mês a mês dos 

últimos três anos; relação de colaboradores financeiros da entidade; informações sobre a 

conta bancária utilizada pela CPO para recebimento de contribuições financeiras de seus 
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colaboradores; esclarecimento sobre eventual relação mantida pela CPO com Sérgio 

Amaral Santos, Ilha das Cobras Empreendimentos Limitada e Antônio Bernardo Neto; 

esclarecimento sobre eventual recebimento de incentivos financeiros por Sério Amaral 

Santos, Ilha das Cobras Empreendimentos Limitada e Antônio Bernardo Neto.  

Requerimento nº 2, expedição de ofício à empresa Rhodia, para que proceda ao 

envio das seguintes informações, a fim de instruir os trabalhos desenvolvidos pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito: relação de funcionários afastados pela companhia de 

seus respectivos cargos como decorrência do evento que resultou em intoxicação de 

poluentes dos colaboradores expostos à área de contaminação entre os anos de 92 e 93 na 

Baixada Santista; “B”, informações sobre relação empregatícia mantida com o 

colaborador Jeffer Castelo Branco, bem como sobre eventuais circunstâncias relacionadas 

ao afastamento do colaborador; “C”, informações sobre pagamentos realizados ao 

colaborador Jeffer Castelo Branco nos últimos cinco anos; “D”, informações sobre 

eventuais laudos médicos e/ou quadro clínico relacionados ao colaborador Jeffer Castelo 

Branco.  

Requerimento, envio de convite a Maurício de Carvalho Toron Pegui, consultor 

técnico e científico em serviços de engenharia, cartografia, tomografia e geodésia para 

prestar esclarecimentos sobre o objeto desta CPI, e para o desenvolvimento dos presentes 

trabalhos. Esse requerimento então eu estou formulando e encaminharei às pessoas 

competentes. Não preciso colocar em votação. Está encerrada a discussão. Comandante 

Jeffer, viva o meio ambiente. 

 

O SR. JEFFER CASTELO BRANCO - Um abraço, deputado. Bom Natal e bom 

Fim de Ano. Fica com Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe os exageros. Um 

abraço. Um abraço. Bom Natal, bom fim de ano, Deus te abençoe. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


