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CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS 

08.02.2022 (16ª Reunião - 1ª Parte) 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Constatado quórum através 

de membros conectados à plataforma Zoom, solicito à equipe técnica que feche os 

microfones dos participantes e (Inaudível.) que inicie a transmissão ao vivo desta reunião. 

Registro a presença dos nobres deputados Cezar, Estevam Galvão, Ricardo Madalena, 

Delegado Olim, Professor Walter Vicioni e este deputado, Barros Munhoz. 

Confirmado o início da transmissão pelo chat e havendo número regimental, 

declaro aberta a reunião. Solicito ao nobre deputado Ricardo Madalena, vice-presidente, 

que assuma a Presidência, porque há uma proposta minha de audiência de uma pessoa. 

Então, passo a Presidência ao nobre deputado Ricardo Madalena. Deputado 

Ricardo? Deputado Ricardo Madalena, o senhor está me ouvindo? O senhor pode assumir 

a Presidência para a votação de um item que fui eu que propus? É o único item da pauta. 

É a convocação (Inaudível.) Carvalho Torronteguy. Vou suspender por cinco minutos 

(Inaudível.) para ver se fica regularizada a fala do deputado Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vou reabrir a reunião e 

passar a Presidência para o deputado Estevam Galvão. E solicitar, deputado Estevam, 

apenas a oportunidade de eu apresentar o único item da pauta. O senhor pode assumir a 

Presidência, por favor? Passo então a Presidência ao nobre deputado Estevam Galvão. 

Problema de som, está difícil fazer a sessão. (Fala fora do microfone.) 
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Está voltando? Então estou reabrindo a sessão e vou passar a Presidência ao nobre 

deputado Estevam Galvão, tendo em vista que estamos tendo problema de comunicação 

com o deputado Ricardo Madalena. Só para eu poder apresentar o único item da pauta, 

deputado Estevam. Por favor. (Fala fora do microfone.) 

O som do deputado Estevam está ligado? Deputado Estevam, por favor, o senhor 

pode desligar o microfone e ligar novamente? Desligar e ligar novamente o microfone, 

deputado Estevam. O senhor também não está ouvindo? Agora sim. O senhor está me 

ouvindo agora, deputado Estevam? Está ouvindo. Ele falando, está ouvindo, mas a 

gente…. Os demais deputados estão ouvindo o deputado Estevam? Sim ou não? 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Não estão ouvindo, não, 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vou deixar de colocar 

esse tema na pauta, então. E vamos dar início à sessão. Senão, a sessão não começa.  

Então eu vou... Deputado Estevam, você religou o som? Religou? Vamos passar 

então à audiência do Sr. Antônio Bernardo Neto. Deputado Walter, pode presidir? 

Deputado Walter, para colocar um item que eu vou sugerir à pauta. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Professor Walter Vicioni. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pois não, 

eu assumo aqui a Presidência para que o senhor possa fazer a sua indicação.  

 Muito obrigado a todos, um bom dia a todos, né? Eu não cumprimentei o pessoal. 

Eu estive afastado aqui com Covid no Sírio Libanês. Fiquei liberado essa semana 

passada.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas graças a Deus está bem e entre nós. 

Obrigado, viu, deputado? 
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O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - 

Felizmente. Com a palavra o deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, Presidente. Requeiro, nos termos 

regimentais, o convite para que o senhor Maurício de Carvalho Torronteguy, consultor 

técnico e científico em serviço e engenharia cartográfica e topográfica e geodésia, para 

comparecer à comissão parlamentar de inquérito que tem por objetivo investigar 

irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava 

subaquática no estuário de Santos, no litoral de São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE - PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Com essa 

proposição, alguém tem... Em discussão. Não havendo ninguém inscrito para discussão, 

eu pergunto se... Vamos para a votação. Se estiverem de acordo com a indicação do 

deputado Barros Munhoz, permaneçam como estão. (Pausa.) Muito obrigado. Aprovada 

a sua indicação.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

Walter.  

Vamos passar, então, a ouvir o nosso convidado de hoje, que é o Sr. Antônio 

Bernardo Neto. Tem a palavra, senhor Bernardo. Por favor. O senhor fala por um prazo 

razoável, em torno de 15 minutos estaria bom, ou 20 minutos, o que o senhor acha?  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Inicialmente, bom dia ao senhor. Bom 

dia aos demais deputados e aos demais participantes dessa reunião virtual. Eu acredito 

que de 15 a 20 minutos seria factível fazer a minha apresentação. Podemos começar?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vou suspender novamente 

um minuto porque está sem som na TV Alesp agora. Só um segundinho, por favor. 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Pois não.  

 

* * * 

 

- Suspensa, a sessão é reaberta sob a Presidência do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vou reabrir a sessão 

rapidamente para fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, não há como a gente 

fazer por taquigrafia, a sessão tem que ser pública. Nós estamos desde às 10 horas 

ininterruptamente em contato, conseguimos nos comunicar com o diretor de 

Comunicação, mas não estamos tendo resposta.  

Então, eu não sei, eu indago V. Exas o que seria mais conveniente, continuar 

aguardando mais cinco ou dez minutos ou reabrir... Ou deixar a sessão suspensa até 

amanhã? Porque amanhã nós temos uma sessão convocada às 10 horas. A gente 

convocaria essa sessão que fica suspensa hoje para amanhã às 9 horas, antes da prevista 

para às 10 horas. Então, é uma sugestão que eu faço e gostaria de ouvir algum 

companheiro. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Estou de pleno acordo, presidente. 

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Olha, eu acho que independe de televisão, 

nós temos o número regimental para poder abrir a sessão e nós temos prazo para o 

encerramento dessa CPI, para que o deputado Cezar apresente o relatório. Cada dia que 

passa é um dia a menos, e nós temos quórum, independe da televisão, vamos abrir a sessão 

e vamos tocar. Qual o problema? 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Ricardo, 

exatamente esse pensamento, eu já esposei aqui e me foi informado que não, que a sessão 

de CPI tem que ser pública e nós não estamos fazendo uma sessão pública, cada um está 

no seu gabinete, ou na sua casa, ou no seu escritório. Enfim, sem a TV, não 

há publicidade, que é obrigatória nas CPIs. Estão me informando. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Isso está no Regimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso está, isso está, que a 

sessão tem que ser pública. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem pediu pela ordem? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Aqui, Estevam. 

 

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

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, eu concordo plenamente. 

Poderíamos fazer esta sessão, V. Exa. mantém às 9 horas amanhã, e faremos a de amanhã 

às 10 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Quer dizer, nós 

vamos atrasar um dia. Eu queria deixar bem claro o seguinte: temos três semanas para 

fazer dois dias por semana sessões, o que é bastante suficiente para encerrarmos as 

audiências no dia 9 de março, que seria uma quarta-feira. O nosso prazo vai até o dia 16 

de março, é isso? Então nós temos uma semana para votar no dia 14 ou no dia 15 o relator. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, não vamos atrasar. Nós não 

vamos atrasar em nada. Faremos a reunião de hoje amanhã às 9 horas, e às 10 horas 

faremos a reunião de amanhã. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então o Sr. Bernardo 

também concordaria, Sr. Bernardo, em participar amanhã às 9 horas amanhã? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Amanhã às 9 horas estarei aqui à 

disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço a sua 

compreensão. Estão todos de acordo, então? Vamos manter suspensa esta sessão e reabri-

la amanhã às 9 horas pontualmente. Nesse intervalo de tempo, nós vamos ver, porque é 

uma situação extremamente grave e desagradável, não é? A gente vir, cada um tem os 

seus compromissos, os seus afazeres... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ficamos aqui 40 minutos 

aguardando... 

 

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

 

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

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu acho que V. Exa. deve conversar com 

o Pignatari, o nobre presidente da Assembleia, para ele tentar regularizar isso pelo menos 

até amanhã as 9 horas. 

 

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

imediatamente falar com o presidente, depois eu volto aqui para o meu gabinete. Estou 

saindo agora em direção ao presidente.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado a todos então. 

Está encerrada, ou melhor, suspensa a presente reunião até amanhã. 
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* * * 

 

- Suspende-se a sessão. 

 

* * * 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS 

09.02.2022 (16ª Reunião - 2ª parte) 

 

* * * 

 

- Suspensa, a sessão é reaberta sob a Presidência do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

membros presentes, nos termos regimentais do Ato da Mesa nº 2, de 2022, declaro 

reaberta a 16ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Ato nº 6, de 

2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de 

licenciamento e monitoramento da cava subaquática no Litoral de São Paulo. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

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

reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis, permanecem como estão. (Pausa.) 

Fica considerada aprovada a Ata da 15ª reunião desta CPI.  

Nesta oportunidade, considerando que houve falha no sistema de comunicação da 

Rede Alesp, ratifico os trabalhos realizados na primeira parte desta reunião virtual na data 

de ontem, para confirmar aprovação do item único da pauta do dia, sob a Presidência do 

Sr. Deputado Walter Vicioni, e a suspensão dos trabalhos para a retomada da oitiva do 

Sr. Antônio Bernardo Neto na data de hoje. 

Esta reunião foi reaberta para proceder com a continuidade da oitiva do Sr. Antônio 

Bernardo Neto, consultor portuário, que foi coordenador do Projeto T-Green na Ilha das 
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Cobras, convocado para prestar esclarecimentos e fornecer informações para subsidiar 

esta Comissão Parlamentar de Inquérito, a respeito do objeto da investigação. 

Solicito então o depoimento do Sr. Antônio Bernardo Neto. Com a palavra, Sr. 

Antônio. Desculpe ontem, e desculpe a sessão anterior, pelos excessos que eu cometi.   

Fica então a palavra com o Sr. Antônio Bernardo. (Inaudível.) iniciais, Sr. Bernardo. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de 

cumprimentar todos os deputados, as demais pessoas que estão acompanhando esta 

reunião virtual. Eu pretendo fazer uma breve apresentação, em torno de 15 minutos. 

Assumo o compromisso de fazer um juramento e dizer a verdade, e gostaria de fazer   um 

compromisso adicional, dizendo que eu que não vou expor aqui, não pretendo atacar 

ninguém, fazer juízo de valor, e o documentos aqui não são de meia verdade. São 

documentos que estão disponíveis para poderem ser avaliados aí pela comissão.    

Podemos iniciar? Eu estou sem ouvir, deputado, desculpe. 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu vou começar então a apresentação.   

Desculpe, eu estou acertando. Não está entrando. Um segundo por gentileza. Desculpe, 

estava ajustando aqui. Os senhores estão vendo? Já está aparecendo, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já, já está.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Então, vamos lá. Eu gostaria então de 

iniciar minha exposição demonstrando, de forma clara e objetiva, como nasceu o T-

Green. Qual foi a concepção, em 2013? Eu vou reforçar, durante esta breve apresentação, 

a linha do tempo, a cronologia do projeto T-Green, para que se demonstre de forma clara 

que não foi contemporâneo à instalação da cava. 

Então, em 2013, eu e o professor Hélio começamos a pesquisar locais para montar 

um projeto verde. Já vamos dizer o porquê. O Decreto Estadual nº 58.996, de 25 de março, 

identificou pouquíssimas áreas que ainda estavam disponíveis para você fazer um 

terminal portuário. O Decreto Estadual de Zoneamento Econômico Ecológico da Baixada 

Santista, então, identificou a Ilha das Cobras como um lugar factível para se montar um 

terminal portuário. 
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Aí está o decreto, com a nomenclatura que demonstra que a Ilha das Cobras era o 

último lugar no município de Cubatão para se fazer um terminal portuário. Então, nós 

elegemos para montar o projeto verde, o terminal verde, o qual a primeira alternativa a 

Ilha das Cobras, que estavam fora aqui do corredor de exportação, em um local mais 

apropriado, fora da zona urbana, e fora da área de tráfico, para poder acessar o terminal.    

É importante também dizer que, em 2013, quando nós iniciamos o projeto T-Green, 

a Ilha das Cobras estava do porto organizado, o que também facilitaria, assim como o 

Tiplan também. Quem está fora do porto organizado tem algumas vantagens na hora de 

instalar um terminal. Recentemente, dia 19 de janeiro deste ano, o governo estabeleceu 

um decreto, ampliando a área de porto organizado, aumentando a área do porto público, 

e, mais uma vez, a Ilha das Cobras foi beneficiada por estar fora do porto organizado.  

Muito bem, como eu tinha dito, a população, o santista tem muito orgulho do Porto 

de Santos, o maior porto da América Latina, mas sempre foi difícil conciliar, amenizar, 

mitigar as inconveniências que o porto gerava. Então, foi muito noticiado na época que 

os terminais, somente no corredor de exportação, na ponta da praia, tinham problemas 

ambientais. Então, havia queixa no Legislativo, no Executivo, nos meios de comunicação, 

e inúmeras reportagens, que a emissão de partículas, na hora de carregar os navios na 

atmosfera, gerava grandes incômodos.  

Então, o corredor de exportação tanto do lado Guarujá, como o de Santos, onde eu 

e o professor Hélio moramos, aqui na região da Ponta da Praia, quase 90 mil pessoas 

tinham esses problemas, enfrentava essas incomodidades. Nós fomos pesquisar. Então, 

nós verificamos que três mil caminhões por dia, na época da safra, atravessavam cidade, 

desde a Anchieta até a Ponta da Praia, porque foi um erro urbano, na década de 90, ter 

instalado esses terminais lá na Ponta da Praia, ao invés de na entrada da cidade, perto da 

rodovia e ferrovia. 

Isso gerava uma inconveniência, um desgaste das vias públicas, buracos, gerava 

derramamento de grãos, que era muito documentado na época. Esses grãos, com chuva, 

podiam deixar uma pista escorregadia, geravam acidentes. Também havia, nos 

equipamentos do corredor de exportação, um vazamento no gás e no estuário. Várias 

reportagens da mortandade dos peixes. Então, nós começamos a buscar alternativas de 

solucionar isso. 

A infestação de pombos, que é um problema que gerou muita doença para o santista, 

a proliferação de ratos. Bom, com isso, nós levantamos os efeitos que o corredor de 
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exportação tinha, e o projeto T-Green ou Porto Verde, buscava, já estudando esses efeitos, 

algumas soluções. 

E aí nós fomos ver as causas. Inicialmente, quando chega o caminhão, ou trem, para 

descarregar na moega, na moega já emitia partículas, nas correias transportadoras, que 

antigamente eram abertas - hoje elas são seladas - também emitia, mas o grande vilão era 

o shipload. Milhares de toneladas de grãos eram jogados na atmosfera. Isso gerava 

problemas respiratórios, gerava uma séria de inconveniências para a população no 

entorno.  

Em janeiro de 2014, portanto, desde o decreto de março de 2013, que disse que a 

Ilha das Cobras era um lugar apropriado. Nós já estamos, portanto, em 2014, três anos 

antes de se falar em cava subaquática, o projeto T-Green nasceu, porque ele já tinha uma 

conformidade na legislação municipal, estadual e federal, e uma localização privilegiada, 

fora do porto organizado, e, principalmente, era um projeto que já estava sendo alinhado 

com a tendência mundial de sustentabilidade. 

O projeto T-Green começava a ganhar força. Montamos uma equipe. Montamos 

uma equipe, e, sem remuneração, convidamos quatro empresas para aceitarem o desafio 

de modular o projeto. É preciso dizer que o projeto portuário tem uma maturidade de dois 

a quatro anos. Algumas empresas aceitam o risco de contribuir intelectualmente na 

construção de um projeto sem remuneração, e foi isso que foi proposto, e foi aceito. 

Então, aqui que foi montado. Essa equipe, constituída pela Cpea, do Sr. Sérgio 

Pompeia; Genoa, do engenheiro Thiago Brito; Ecel, do professor Hélio e o Marcos 

Vendramini, reconhecido consultor portuário, começaram então todos, a oito mãos, a 

trabalhar e estudar o projeto T-Green. 

Fizemos reuniões, participamos, levamos fundos de investimentos, fomos a 

algumas entidades... Aqui está Marcos Vendramini, o professor Hélio, eu e o Sérgio 

Pompeia, que geralmente apresentava o projeto. Interessante, mais para frente nós vamos 

ver e lembrar dessa foto, por gentileza. Nós já estamos em 2015, dois anos antes de 

se falar em cava subaquática. 

Fizemos, deputado, na apresentação inicial, eu preciso reforçar, era um projeto 

embrionário, nós estávamos no que se chama de incubadora, não se pode chamar um 

projeto, projeto técnico exige dois milhões de investimento, nós ainda estamos 

modulando o projeto. Então, nós fizemos umas simulações na Ilha das Cobras, com 

computação gráfica, era um projeto verde, com recolhimento de água de chuva, energia 

solar, carros elétricos e o primeiro píer coberto do Porto de Santos.  
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Além disso, nós estamos em 2015, esse píer, ele já contava com uma troca de 

energia. A partir de 2025, alguns terminais já vão exigir que os navios quando atracam 

não vão mais poder usar o óleo Diesel, que gera CO2. Nós, em 2015, já estávamos 

propondo isso e já tinham empresas interessadas, engajadas em fornecer energia elétrica 

ou a gás no Projeto T-Green. O Projeto T-Green começou a ganhar tração, visibilidade e 

reconhecimento. 

Fizemos também uma alternativa de terminal graneleiro com gás. Repare que tanto 

no slide antigo, como nesse slide, a localização do píer, isso vai ser muito importante. 

Fizemos também uma alternativa, uma modelagem de um terminal offshore, que é uma 

área que eu conheço melhor. Como os senhores sabem, o terminal offshore é até para 

atender a cadeia de fornecedores da Petrobras, também fizemos uma simulação visando 

o potencial da área da Ilha das Cobras. 

Muito bem, quando chegou em setembro de 2015, começou a ter a necessidade, aí 

sim, depois de dois anos, de 2013 para cá, a necessidade de nós termos orçamentos e o 

primeiro orçamento que foi, foi exatamente da Cpea. Então, ele apresentou o orçamento 

de 2015, só que houve uma... Foi um orçamento fora da realidade, todos nós, parceiros 

deles, explicamos que o projeto (Inaudível.) em setembro de 2015, por 6.647.000, hoje, 

equivalente a 10 milhões, não fazia sentido, estava completamente fora da realidade.  

De setembro de 2015, até novembro de 2015, nós tentamos demover, mostrar que 

não era possível, o Projeto T-Green ainda não tinha sustentabilidade financeira para arcar 

com um projeto com um orçamento desse, tão exorbitante.  

Muito bem, nesse momento eu disse que não ia fazer ataques, nem julgar ninguém, 

mas eu sou obrigado a mostrar para o senhores que, nesse momento, o Sérgio Pompeia 

perdeu uma excelente oportunidade de se desligar do nosso projeto, seguir em frente com 

a vida dele e a gente arrumar outro que fizesse um orçamento adequado. Mas não, ele se 

manteve na equipe e em dezembro de 2015 - reparem a data - 22 de dezembro de 2015, 

ele mandou um e-mail para nós, dizendo que o projeto, na visão dele, estava excelente. 

 Portanto, ele disse aqui na CPI que não conhecia o projeto, os senhores viram ele 

apresentando o projeto, viram que ele está dizendo aqui que o projeto está excelente, e 

que nesse e-mail ele diz que infelizmente havia uma área, uma lâmina d'água, intocável, 

protegida e que não poderíamos usar. Foi um presente de Natal muito sinistro que nós 

recebemos. 

 Nós paramos, nós ficamos atônitos com esse e-mail. E para reforçar, ele anexou 

essa foto, dizendo que a Ilha das Cobras, que vinha com aqueles ensaios, aquelas 
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computações gráficas que ele ajudou a montar exatamente aqui, era uma área intocável e 

protegida. Muito bem, essa área protegida, intocável, nós descobrimos posteriormente 

que vinha sendo trabalhada por ele, junto com a VLI para montar a cava subaquática.  

Então, o que nós fizemos nesse momento? Suspendemos todo o “roadshow” que 

nós íamos começar a partir de janeiro de 2016. O e-mail foi de dezembro de 2015. 

Suspendemos a reunião com os investidores, não fomos à Investe São Paulo, que é um 

lugar importante, mas não é obrigatório... Mas nós queríamos sim ir no Investe São Paulo; 

suspendemos a reunião dos operadores portuários; entidades de classes; associações, para 

entender essa bomba que tinha caído, e o que fizemos? Era uma obrigação moral, ética 

nossa, já que o projeto vinha ganhando uma visibilidade grande, universidades querendo 

contribuir. Enfim, como eu disse estava havendo um engajamento e foi ganhando tração, 

muito bem. 

Deputado, essa é a certidão de nascimento do projeto T-Green. Em 2015, nós 

começamos a fazer o registro da marca em nome da minha empresa, o projeto T-Green 

tem nome e sobrenome, e essa narrativa, infelizmente, que o empreendedor da cava vem 

dizendo que não existe projeto, é uma narrativa cruel, é uma narrativa dissimulada, me 

desculpe a expressão. Porque ninguém mais sabia, inclusive eles, como eu vou provar 

mais para frente, que o projeto T-Green tinha sim sustentabilidade. 

Vamos lá, Cetesb. Eu reitero que eu não pretendo fazer crítica, mas eu preciso 

mostrar para os senhores e eu tenho a obrigação de mostrar para a CPI que, infelizmente, 

o que foi dito aqui no dia 17/11, não corresponde com a realidade.  

Quando nós tivemos essa primeira... No semestre de 2006, nós interrompemos o 

Projeto T-Green, e nós fomos atrás do Ibama, da Cetesb, da SPU, da Codesp, para ver 

se... Como aconteceu isso, como é que o Decreto nº 5896, de 2013, não previu, não disse 

que a área era protegida e intocável, e de fato, nunca foi. 

Então, nós fomos na Dra. Pasini. Nós protocolamos um documento com ela, ela 

esqueceu, está aí o protocolo, nós demos o pen drive para ela, nós demos o pen drive com 

todas as informações. Eu entendo, foi um lapso da Dra. Pasini. Eu não vim aqui para 

julgá-la, mas aqui a gente diz que há cerca de três meses a gente está desenvolvendo um 

projeto...Três meses não, há três meses fomos surpreendidos, há três viemos 

desenvolvendo o projeto, e nós pedimos para ela suspender a cava, a cava ainda era 

possível, estava sendo escavada, não estava sendo despejado sedimentos.  

A cava subaquática ficou de setembro de 2016 até julho de 2017 sendo preparada, 

dos quinze para vinte e cinco metros, depois que o buraco foi pronto é que eles, em 2017, 
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em julho, começaram a pôr o sedimento contaminado. Então, nós ainda tínhamos uma 

esperança até 2017, de interromper, porque se parasse sem jogar o sedimento o projeto 

estava salvo.  

Então, nós expusemos isso para a Dra. Pasini. Demos projeto para ela, é só a CPI 

solicitar a nossa entrada no dia 9 de dezembro, de 2016, a minha presença e a do professor 

Hélio, por volta de meio dia, está registrado lá, e solicitar uma cópia desse documento 

que foi protocolado. 

Muito bem, além disso nós mandamos uma notificação extrajudicial para Cetesb, 

expondo, mostrando que havia outras alternativas de cava subaquática, não precisava ser 

exatamente na frente da Ilha das Cobras. Então, esse é um segundo documento que nós 

apresentamos, mostrando claramente que a Cetesb sabia sim. Ela disse que não entrou um 

papel, um projeto, um documento e entrou um pen drive inteiro e entrou essa notificação 

judicial. Me desculpe falar dessa forma, mas foi o que aconteceu. 

Além disso, na nossa movimentação, nós fomos ao Palácio do Governo, no dia 

25/11 de 2007, por volta de 11 horas... Os senhores também podem checar na portaria do 

Palácio do Governo, a nossa participação com o chefe de gabinete Dr. Tiago Moraes, o 

Dr. Carlos Alberto Santos, na época presidente da Cetesb, a Dra. Ana Pasini e eu. E eu 

insisti, mostrei a eles que o projeto teria e tinha sustentabilidade econômica, financeira, 

tinha apoio e que essa cava iria nos prejudicar, e mostrei o e-mail para o Dr. Carlos 

Alberto. 

Aproveitei a reunião e falei: Dr. Carlos Alberto, isso aqui é correto? O Dr. Carlos 

Alberto é um homem digno, ele vai dizer o que ele me falou. “Antônio, eu conheço o 

Pompéia há 20 anos e jamais imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessa”. Tem 

testemunhas. Então foi dito e foi deixado muito claro que nós iríamos ser prejudicados. 

Infelizmente, não fomos ouvidos, mas vamos em frente. 

A VLI. Nessa movimentação que nós fizemos na Cetesb, no Ibama, na Codesp, na 

SPU, é evidente que VLI vinha acompanhando e monitorando, porque aí nós já estamos 

em 2016, eles estavam começando a fazer o buraco. Eles me convidaram, foram eles que 

tomaram a iniciativa de me chamar no dia 3 de agosto, como está aqui no e-mail. No dia 

11 de outubro, depois de ter três reuniões, eu expliquei para eles o seguinte: “Olha, desde 

a nossa primeira reunião...”. Tivemos três reuniões seguidas, devidamente credenciado, 

por escrito, pelo proprietário da Ilha das Cobras. 

E aí eu faço um parêntese, deputado Barros Munhoz. Aquela carta de quinta-feira 

corrobora o que estou dizendo. Eu só posso entrar numa empresa desde que eu esteja 
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credenciado. Ali não fala venda, ali eu fui tratar da cava subaquática. Fornecemos o 

projeto conceitual do T-Green de forma aberta, cordial, transparente. Eu mostrei o projeto 

T-Green para eles, dizendo que os esforços de três anos... Está aqui a prova. Antes da 

cava, expliquei que há três anos a gente vinha desenvolvendo. Infelizmente, não fui 

ouvido, e, diante do exposto, eu disse, me desliguei, dizendo que dali para frente a Ilha 

das Cobras e seus representantes legais iriam tratar.  

Então, esta minha participação aqui na CPI da Cava é para mostrar aos senhores que 

nós tivemos o orgulho de montar uma equipe e um projeto que ainda está de pé e tem 

possibilidade de ser implantado, mas não fomos atendidos pelo concorrente que estava 

fazendo essa cava na frente do nosso projeto. Mas vamos lá, o projeto deles... 

Vamos olhar o projeto deles. 

O projeto deles é numa ilha chamada Ilha do Cardoso, uma ilha que ambientalmente 

tinha mais dificuldade que a Ilha das Cobras. Por quê? Porque a Ilha do Cardoso está na 

área de Mata Atlântica, ali é área de APP, área de proteção permanente. Para a VLI 

conseguir fazer esse projeto muito bonito, eles tiveram que obter uma autorização 

exclusiva do presidente da República, que declara área de utilidade pública. Seria 

interessante, talvez, os deputados solicitarem a ocupação da SPU, que nem pediram para 

nós na Ilha das Cobras, pedir uma cópia dessa carta de utilidade pública emitida pelo 

presidente da República.  

Muito bem. Para fazer o terminal deles, que era numa ilha virgem, eles tiveram que 

cavar 300 mil metros cúbicos de material contaminado. O que eles fizeram? Fizeram uma 

cava terrestre. Parabéns, VLI, esse é um projeto certo, recolher o material contaminado, 

colocar em geobags, recolher a água servida que sai dessas bags, tratar e devolver para o 

estuário. Um projeto excelente. Essa é a forma correta de fazer o confinamento de 

materiais tóxicos e contaminados. 

Estou encerrando. Esta foto me parece muito ilustrativa para os senhores e para os 

demais participantes que estão nos acompanhando. Resumidamente, em 2005, a 

Usiminas, que depois passou para a Ultrafértil e depois passou para a VLI, obteve uma 

certidão prévia em que constava a cava terrestre e quatro pontos de cavas subaquáticas. 

Constava isso.  

Onze anos depois - e a Cetesb já explicou que houve uma sucessão de dragagens 

que permitiu uma extensão da validade, que era de cinco anos. Vamos admitir então, ok. 

O que aconteceu? Eles fizeram o projeto deles na Ilha do Cardoso como nós íamos fazer 

na Ilha das Cobras. Escavaram aqui, jogaram na cava terrestre, como acabei de 
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demonstrar, e precisavam dragar o canal de Piaçaguera de 9 para 12 e depois para 15 

metros, uma dragagem plenamente justificável.  

Nós estamos plenamente de acordo com eles, só que esses sedimentos, para se 

chegar ao projeto bilionário deles, o porto, vem por aqui os navios, aqui acaba o porto 

organizado. Daqui para a frente, é cada um por si; Ilha das Cobras, Usiminas, Ultrafértil 

é que tem que arcar com os custos. Então eles tiraram. Inicialmente era um milhão e meio, 

depois passou para dois milhões e meio, depois três milhões e meio de metros cúbicos. 

Aí vem a constatação. Por que a Cetesb aceitou, como foi dito aqui pela Dra. Pasini, a 

indicação do empreendedor? Ele que indicou aqui.  

Ela perdeu, a Cetesb, uma ótima oportunidade de dizer: “Não, aqui não. Aqui tem 

o Decreto 58.996, da Ilha das Cobras. Eles entraram com um pré-projeto aqui, 

protocolaram. Eles foram ao Palácio dos Bandeirantes, eles correram todos os órgãos de 

certificação e mostraram conformidade”. Por que que não pôs no Bagres a cava 

subaquática, no Caneu, ou na foz do Cubatão a cava subaquática? Foram colocar 

exatamente em frente do Casqueiro, que é da Ilha das Cobras, não faz sentido.  

Muito bem. Toda essa situação daquele e-mail enganoso, a nossa irresignação, nós 

ficamos muito frustrados, muito chateados. Eu quero fazer um parêntese aqui, deputado 

Barros Munhoz. O Sergio Amaral foi a pessoa mais equilibrada nisso, foi quem nos 

conteve. Nós, no começo, no meio de 2016, quando a máscara caiu e nós percebemos que 

aquele nunca foi protegido nem intocável, nós ficamos muito chateados. O senhor me 

perdoe a expressão, mas nós ficamos “p da vida”, eu principalmente, o Marcos 

Vendramini, nosso parceiro. 

O Sergio Amaral foi a pessoa mais equilibrada que nos conteve. Nós queríamos 

recursos dele para ir aos jornais fazer publicação. Ele não aceitou, ele sempre preferiu 

agir pela forma legal da lei em vez de dar publicidade negativa. Então eu fecho esse 

parêntese dizendo que hoje eu reconheço que ele tinha razão, porque no momento nós 

estávamos um pouco abrasivos com essa decepção que nós sofremos. Então, diante disso, 

esta foto acho que é bastante significativa de que a Cetesb poderia ajudado os dois 

projetos usando uma das três alternativas subaquáticas, e não em frente da nossa.  

Muito bem, se fala bastante, aqui há um debate muito importante. Acho que o 

fulcro, o foco desta CPI é a cava, e eu queria alertar os senhores do seguinte: existe o 

Projeto de lei 13.285, desde 2019 no Congresso Nacional, já em fase adiantada de 

tramitação, proibindo cavas subaquáticas em todo o Brasil, em estuários e rios, cavas 

subaquáticas com sedimentos contaminados.  
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 E, para a nossa grata surpresa, a grande Alesp também tem o Projeto de lei nº 

179/2019, que a gente vem acompanhando, onde na última sessão 12 pareceres favoráveis 

também indicam que os paulistas não terão mais esse risco de ter no estado de São Paulo, 

em rios, lagos e estuários, uma cava subaquática. Então eu queria agradecer. Meu muito 

obrigado, e cava subaquática nunca mais.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem, estão abertas 

as inscrições para fazerem indagações ao Dr. Bernardo. Algum deputado deseja formular 

perguntas? 

 

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

 

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

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Gostaria de saber do Sr. Bernardo se ele, 

sendo questionado futuramente pelo Ministério Público, se ele confirma tudo o que ele 

disse neste momento. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Prezado deputado Madalena, eu não só 

confirmo como eu já tive reuniões periódicas com o Ministério Público federal, o Dr. 

(Inaudível.), sempre buscando fornecer dados e colaborando na apuração. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Gostaria que registrassem em ata o 

depoimento do Sr. Bernardo. Mais uma pergunta e última, Sr. Presidente. Como ele disse 

que, na verdade, ele era apenas corretor, o porquê de ele ter toda essa informação. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor perguntou para mim ou para 

o presidente? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Bernardo, Sr. Bernardo. 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado Madalena, o que diferencia 

um corretor - que eu sou, tenho registro no Creci - de um consultor portuário é que a 

amplitude, a magnitude de um projeto, quando o senhor vai pegar (Inaudível.) de uma 

área verde - eu só trabalho com área verde - para se transformar num terminal portuário, 

é preciso ter um conhecimento, uma abrangência maior. Por isso que a Portoconsult, a 

empresa que eu coordeno, busca parceiros.  

Eu não conheço a fundo toda a parte de engenharia portuária, onde tem um Thiago 

Brito com especialização internacional. Eu não conheço a parte às vezes 

da regulamentação como o engenheiro Vendramini, a parte ambiental. Então a gente 

forma uma equipe para poder levar um investidor com o seu investimento de 100, 200, 

300 milhões de dólares e ele ter uma capacidade de convencimento. E eu sozinho confesso 

que não tenho, então eu vou buscar parceiros que apresentem o projeto comigo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Qual era o nome das universidades 

que estavam apoiando o projeto que o senhor disse ainda há pouco? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Uma que através do professor Hélio, 

que é professor universitário, ele apresentou na Santa Cecília, e eu, pessoalmente, fiz duas 

palestras na Fatec aqui de Santos. Eu posso depois dar para o senhor o endereço e a data. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor ministra aulas também? O 

senhor tem mestrado? É professor formado? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não. Eu tenho curso incompleto de 

Administração de Empresas. Eu trabalho há 14 anos na atividade portuária e fui 

convidado por um professor que viu uma apresentação minha como esta e gostou. E eu 

fui levar para a molecada de 15, 16 anos o que é o Porto de Santos, com vídeo, com drone, 

Power Point, levando uma mensagem de que é possível sim; vão ter bons empregos no 

futuro no Porto de Santos. Eles gostaram e eu repeti. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Era só isso 

o meu (Inaudível.) 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu gostaria também de fazer uso da 

palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tem a palavra, deputado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Antônio Bernardo, eu ouvi atentamente 

as colocações de Vossa Senhoria. Todavia, Sr. Antônio Bernardes, eu não vou entrar na 

discussão aqui sobre o projeto do terminal portuário, mesmo porque estou participando 

de uma CPI cujo objeto é exclusivamente a cava subaquática.  

Destarte, então, Sr. Antônio Bernardo, eu vou fazer a primeira pergunta: o senhor 

prestou depoimento em audiência pública alegando que um navio poderia colidir com a 

cava, causando o seu rompimento. O senhor confirma essa alegação? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu confirmo. Eu sou mestre armador há 

30 anos. Navego, passei com meu barco várias vezes ali do lado da cava. Eu vi na 

apresentação da Cetesb de um dos representantes que havia um parecer da Capitania dos 

Portos. Eu fui checar esse parecer; ele é provisório. Ela está a 90 metros, deputado 

Estevam, do canal de navegação, numa curva de 90 graus.  

Portanto, o navio para passar tem, como se diz, engajado com rebocadores, e o 

senhor deve ter ouvido aqui em Santos uma série de acidentes de navios desgovernados. 

Em fevereiro, no ano passado, um navio destruiu o píer da balsa do Guarujá. Eu não estou 

desejando isso, mas eu estou dizendo... É isso que eu quero dizer para o deputado Barros 

Munhoz: não tem nada a ver - é até o nome da CPI - barragem com cava.  

Não tem nada a ver. A barragem desmorona, pode ter algum problema. A cava não 

vai desmoronar, não vai matar ninguém. Justiça seja feita. Mas, com o abalroamento, já 

que dezenas de acidentes de navio, é só a Capitania dos Portos ou a Praticagem fornecer 

o número. Então eu confirmo o que o senhor acabou de dizer. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pois é, Sr. Antônio. Eu estou participando 

desta CPI e eu nunca entendi nada de cava subaquática, mas é claro que em razão da CPI 

eu tenho estudado aqui, ali, acolá. Tenho acompanhado e acompanhei todos os processos, 
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andamentos, etc. E eu tenho um parecer da Advocacia-Geral da União e também da 

Praticagem de Santos em que eles garantem que não existe nenhum risco de uma quilha 

de navio gerar rompimento.  

Sem contar, Sr. Antônio Bernardo, que esse rompimento é impossível mesmo 

porque em razão da profundidade técnica. E por um outro lado também, depois de um 

período quem sabe de um ano os resíduos todos se consolidam. Então, no meu 

entendimento, não há risco nenhum ambiental principalmente. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado, eu respeito a sua opinião, 

mas eu discordo. Eu desejo que o senhor tenha razão, mas se um navio desgovernado, 

ainda mais esses grandes que foi feito o rebaixamento do calado para poder entrar, se ele 

bater na cava, ele rompe a cava. O futuro vai dizer, mas eu desejo sinceramente que o 

senhor tenha razão e que eu esteja errado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu tenho convicção pelos estudos que eu 

fiz que esse risco não existe, mas, todavia, V. Exa. está aqui nesta CPI sob juramento, 

claro, então V. Sa. coloca da forma que entende. Eu entendo dessa maneira, que não há 

nenhum risco, mas vamos tocar.  

Eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor: o senhor tem conhecimento que 

após a realização de longa investigação sobre regularidade, licenças e avaliação ambiental 

da obra realizada o juiz da 4ª Vara de Cubatão determinou o arquivamento do Inquérito 

Policial nº 2000385, de 2017, acolhendo parecer do Ministério Público, no qual se 

concluiu que todas as exigências técnicas e licenças ambientais foram concedidas de 

forma regular e que não existiu qualquer dano ambiental? O senhor quer que eu repita, 

porque a pergunta é um pouco longa? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não precisa repetir. Como eu mostrei 

agora há pouco no email que eu mandei para a VLI em 11 de dezembro de 2016, esgotadas 

cinco reuniões, onde eu procurei amigavelmente um acordo com eles, uma alternativa 

locacional da cava, eu me desliguei. Eu disse o que eu acabei de mostrar no último 

parágrafo: daqui para frente serão os representantes legais.  

Então eu não sei, não conheço o processo que o senhor está falando. A gente escuta 

dizer que o Ministério Público Federal continua com a ação que acoplou com a ação 
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popular e tem andamento, mas o Ministério Público melhor do que eu pode responder ao 

senhor. Então eu desconheço isso que o senhor está falando. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O Ministério Público já respondeu. 

Portanto, eu estou satisfeito com a resposta e V. Sa. deve ter consciência, porque 

acompanhou com certeza que todas as etapas sobre o licenciamento foram cumpridas. 

Então isso eu quero deixar bem claro. Vamos então, Sr Antônio, para uma próxima 

pergunta, que é bem simples até: o senhor tem conhecimento do fechamento da cava em 

setembro de 2020? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, eu me desliguei do projeto, como 

eu disse, a partir de 2016, 2017, no acompanhamento do projeto. Só quando eu fui 

chamado em audiência pública, como eu estou chamado aqui, é que eu compareci, mas 

eu desconheço. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu estou satisfeito também, mas deixe eu 

concluir. Vossa Excelência não tem conhecimento do fechamento, então V. Sa. se 

desligou. O senhor tem conhecimento de que todos os monitoramentos ambientais 

realizados desde 2017 até o presente momento indicam melhoria nas condições da 

qualidade da água e dos sedimentos do canal, inclusive da vida? Esse conhecimento o 

senhor tem, do monitoramento? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado Estevam, eu não acompanhei 

depois que houve o preenchimento da cava, houve uma orientação do empresário Sergio 

Amaral Santos de nós não mais nos envolvermos e deixar que a parte legal conduzisse. 

Então diante daquele email que eu mandei para a VLI e seguindo orientação adequada do 

dono da ilha, eu me desliguei totalmente desse projeto. Eu não acompanho. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu estou então satisfeito com a resposta 

de V. Sa. e muito obrigado. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu que agradeço. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente? 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Cezar, por 

favor. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tem a palavra. Deputado 

Cezar, por favor. O deputado Walter Vicioni estava inscrito. Depois, Vossa Excelência. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Obrigado, obrigado. Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Walter Vicioni, 

por favor. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Bom dia a todos. Bom dia 

ao Sr. Antônio Bernardo. Muito obrigado por ter comparecido. Apenas um comentário. 

Como foi feita uma referência a um projeto de lei da Alesp, o 179, de 2019, que, se não 

me engano, deve ter sido do Carlos Giannazi, eu queria lembrar que esse projeto, mesmo 

ele apresentado, ele baseia-se numa resolução federal. E a resolução federal traz um vício. 

Ela não tem força de lei. Então eu acho que ele não prospera.  

Por essa razão, eu também apresentei um projeto, hoje sob o número 541, de 2021, 

ao mesmo respeito. Que leva em conta, proíbe soluções como a cava subaquática. 

Principalmente porque eu coloco a questão da vida, mais importante do que a questão 

econômica, decisões econômicas. Mas a palestra dele foi muito boa. Porque eu não 

conhecia bem a questão do Terminal Green. E hoje eu tenho uma visão mais clara.  

Era só esse o comentário que eu queria falar, e corrigir um pouco: tem também um 

projeto de lei, da minha autoria, em andamento pela Alesp. Não sei se ele vai prosperar, 

mas existe sim.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado Walter, obrigado pela 

correção. E parabéns pela iniciativa de mencionar o Projeto de lei nº 541. Eu espero que 

o senhor tenha sucesso. 
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O SR. PRESIDENTE - BARRO MUNHOZ - PSB - Deputado Cezar, com a 

palavra.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Antônio. Estou captando 

as palavras do Sr. Antônio e têm muita controvérsia. Eu queria uma explicação melhor. 

Ele começa dizendo que o T-Green começou, com ele e um companheiro dele, tendo 3 

mil caminhões, para pegar em Santos. E ali caía grãos, pombos. Então era realmente 

humilhante aquilo para Santos.  

Aí eu vejo que ele não está com a verdade. Porque ali era a cidade da morte antes. 

O senhor não prestou atenção nisso. O senhor prestou atenção em pombo, em grãos que 

o Brasil transportava para fora, e gerava muita divisa para nós. Mas a cidade de Cubatão 

era a cidade da morte, das encostas da Serra do Mar que desciam para baixo. Houve ali 

um transbordo muito grande naquela região. Nascia criança sem cérebro. O mar tinha 2,4 

bilhões de tóxicos.  

E o senhor estava preocupado com pombo. O T-Green nasceu de uma preocupação 

sua com pombo, e caminhões de grãos, que transportavam a riqueza do Brasil. Ali o povo, 

na verdade, respirava a morte. A preocupação da T-Green é impressionante. Nota-se que 

a T-Green tinha grande preocupação com Santos.  

Aí o senhor entra em 2014, e o seu Sérgio do Amaral estava contido nessa foto, na 

reunião que o senhor fazia em 2014. A cava começou, como o senhor disse, e nós 

ouvimos, dois anos depois. O senhor levou dois anos para fazer esse projeto, sobre a Ilha 

das Cobras?  

Outra pergunta. Quem é o dono da Ilha das Cobras? Responde para mim quem é o 

dono, se existe dono, quem realmente é o dono da Ilha das Cobras? A quem interessava 

esse projeto, que o senhor ficou dois anos debruçado nele, sem lucro nenhum? O projeto 

foi feito sem lucro nenhum. Todo mundo que participava, participava ali como 

colaborador, igual a APAE do estado de São Paulo, num projeto de grande magnitude, 

seu.  

E o senhor diz, também, que tinha a cava terrestre. E foi feita a cava terrestre. E o 

senhor disse também, palavras suas, que a cava terrestre tirou 350 mil metros cúbicos, 

sendo que lá tinha 2,4 para tirar. Que cava terrestre seria essa? Trezentos metros cúbicos, 

a gente tira. Quero ver tirar 2,4 bilhões de material tóxico do fundo do mar.  

Outra pergunta que eu queria falar para o senhor. Vai segurando aí, doutor Antônio. 

Que havia local para fazer essa cava. O senhor foi várias vezes na Cetesb, no palácio do 
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governo, e não te deram ouvido. Onde é o local que poderia ser feita essa cava terrestre? 

E como seria feita essa cava terrestre? 

Essas são as minhas perguntas, que o senhor deixou “in loco”. E se o senhor foi 

ouvido pelo Ministério Público, se o senhor levou tudo isso, e está parado até hoje, e isso 

não andou? Todas essas perguntas, eu queria que o senhor resolvesse para nós, na CPI, 

para eu ter uma clareza. 

Outra coisa. O senhor Sérgio Amaral abandonou vocês, saiu do projeto. Vocês 

continuaram. Logo depois, ele volta e joga um balde de água fria em todos vocês. “Olha, 

não pode. Não existe possibilidade.” Aí vocês desmoronaram. Isso, palavras suas. Não 

estou colocando palavras, não. O senhor que falou aí.  

O senhor Sérgio Amaral voltou e disse ao senhor: “Não faça que não pode”. Ele 

alertou vocês. Então eu quero saber a participação do Sérgio Amaral, de quem é o dono, 

como que ocorreu tudo isso aí. No final o senhor fala assim: “O Sérgio Amaral era o 

homem mais equilibrado”.  

Então, por que o senhor não ouviu ele? Se ele era o homem mais equilibrado de 

vocês, por que o senhor não parou? Ele falou: “Não dá”. Lá atrás, ele falou para vocês. 

Logo depois, no final, o senhor falou: “Eu devia ter ouvido ele”. Não ouviu. Por favor, 

responde para mim. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado Cezar, não é fácil responder 

o conjunto. Mas eu vou tentar, uma a uma. 

Primeiro. O senhor está fazendo uma grande confusão: Sérgio Amaral com Sérgio 

Pompéia. Quem emitiu aquele e-mail enganoso foi o Sérgio Pompéia, da CPEA.  

Quando eu disse que o Sérgio Amaral, no final, foi equilibrado, não querendo que 

nós entrássemos em atrito, entrasse numa guerra, eu mantenho. Então eu acho que o 

senhor enganou os nomes dos Sérgios. O Sérgio Amaral dos Santos é o homem que detém 

a posse da Ilha das Cobras. Já me comprometi a enviar à CPI o documento que prova isso. 

Ponto. Muito bem. 

Quando eu comecei a falar do projeto T-Green, das incomodidades, eu falo não só 

como consultor, deputado. Eu falo como santista, que mora aqui, com os meus filhos, 

com os meus netos. E sentia, como qualquer santista que está me ouvindo agora, eu tenho 

certeza disso, sabia das incomodidades nos anos 2000, 2010, 2020, aquela poeira que saía 

no carregamento dos navios, com problemas oftalmológicos, com problemas 

respiratórios. Eu fui à audiência pública que mostrava isso.  
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Então estou muito seguro. Agora, eu nunca tive a pretensão que o projeto inédito 

do T-Green fosse resolver as incomodidades do tráfego intenso de fevereiro a março, o 

tráfego de 3 mil caminhões por dia. É só o senhor checar. Que isso incomoda? Incomoda, 

esburaca, joga grãos, gera batidas.  

Então nós queríamos contribuir, não para fechar o corredor de exportação, que seria 

para atenuar a expansão. A futura expansão tem um lugar fora da zona urbana. Em 

qualquer porto do mundo, isso hoje é bem-vindo. E não, juntar o movimento de 

exportação do lado de prédios e edifícios.  

Então, a primeira pergunta, eu diria para o senhor: o T-Green não teve essa 

pretensão. Mas ele nasceu propondo ideias, e teve sucesso. Porque, logo em seguida, só 

para sua informação, deputado, quando nós começamos a fazer isso, em 2013, 2014, foi 

despertando. E a prefeitura e os órgãos públicos começaram a exigir. Eu vou lhe dar três 

exemplos.  

Três terminais, a ADM, a TES, a Caramuru fizeram um excelente trabalho, 

investiram 500 milhões de reais, e modificaram todos os seus equipamentos. Então a 

gente tem um orgulho de dizer que a nossa iniciativa também ajudou a motivar. Hoje, o 

Corredor de Exportação da Ponta da Praia melhorou muito. Isso é muito fácil de constatar. 

Então essa é a primeira pergunta. A confusão do Sérgio Amaral Pompéia… O senhor fez 

quatro ou cinco. Se o senhor puder repetir, se eu deixei de responder, o senhor, por favor, 

diga. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O senhor já respondeu quem é o dono, que é o senhor 

Sérgio dos Santos. O senhor disse que, a Ilha do Cardoso, foi a... Fizeram uma cava 

terrestre. E o senhor fala também que tiraram 300 mil litros cúbicos de material tóxico. E 

o senhor disse à Cetesb que havia outro lugar para fazer a cava terrestre.  

 

 O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu estou voltando aqui, o senhor me 

permite? Essa foto. Vamos ver se eu consigo... O senhor me desculpe se eu não fui claro.  

Originalmente, a cava terrestre, deputado Cezar, como previsto na licença prévia, o 

licenciamento prévio era aqui no Dique do Furadinho. 

 O que eu não disse, e vou dizer agora, é que uma cava terrestre custa 600 milhões 

e uma cava subaquática, uma das quatro alternativas, custa 200 milhões. Eu não tenho 

nada contra a VLI querer economizar esses 400 milhões. Está no direito dela. 
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 Mas, se havia quatro alternativas de cavas subaquáticas mais baratas, deputado 

Cezar, por que tinha que ser, com os avisos das notificações que nós fizemos na Cetesb, 

exatamente em frente ao projeto do T-Green na Ilha das Cobras? Uma ilha que em 

conformidade de documentos, certidão do uso do solo da prefeitura de Cubatão, com a 

certidão de espelho d'água para fazer o cais, que a VLI nunca teve para fazer - e é um 

crime que eles estão respondendo. 

 Então, aqui, a VLI quando fez a... Agora vou lhe explicar, em torno de 300 mil 

metros cúbicos para fazer o cais dela, ela fez a cava terrestre, que é o confinamento 

correto.  

 O senhor imagina, deputado, se fossemos nós que colocássemos uma cava 

terrestre aqui. Se eles como algozes estão fazendo, querendo nos atacar como vítima, o 

movimento tectônico que eles fariam para evitar uma cava subaquática em frente ao 

terminal deles. 

 Nós, não. Nós buscamos o caminho da justiça, do entendimento. Fui lá cinco vezes 

conversar com eles de forma amigável, credenciado pela Ilha das Cobras.  

 Fui criticado pela minha equipe. “Cara, eles estão te enrolando.” Mas eu falei: 

“Eu, como intermediário, tenho a obrigação. Não faz mal que seja uma procrastinação, 

mas eu vou lá. De repente, uma hora eles entendem que o trabalho deles vai ser maculado, 

como está sendo aqui, por ter invadido aqui.” 

 Quem tem que trazer aqui, deputado Cezar, quem poderia contribuir, já que o 

fulcro da CPI é a cava subaquática, é trazer o Sr. Robson Tuma, o superintendente da 

SPU, que embargou duas vezes. Entendeu? Enfim.  E outros que contestaram. Não nós. 

Nós somos uma vítima. Estão dizendo aí que nós estamos assoprando brasa atrás dos 

ambientalistas. Eles vêm, tocam fogo no nosso projeto e somos nós que estamos 

assoprando brasa? O senhor me desculpe. 

 Eu tenho o direito, nós temos o direito do contraditório.  

 

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

 

 O SR. CEZAR - PSDB - Eu tenho mais perguntas.  

 

 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. Eu preciso 

suspender esta sessão, dar abertura à nova sessão das dez e suspender a sessão das dez 

para continuar esta sessão.  
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* * * 

 

- Suspensa, a sessão é reaberta sob a Presidência do Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Voltamos, então, a dar 

continuidade a esta sessão. Assim que ela terminar, começamos a sessão das dez horas.  

 Alguém mais deseja falar? Alguém mais quer formular alguma pergunta ao... 

 

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

 

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

Estevão. 

 

 O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu só quero cumprimentar o deputado 

Cezar pelo questionamento. E a resposta do Antônio Bernardo, ele respondeu, em 

determinado momento, que a preocupação dele é que ele mora em Santos, que lá ele tem 

os filhos, que lá ele tem os netos etc. e a poeira do carregamento (Inaudível.) está se 

refendo muito mais ao terminal portuário do que à cava. 

 Chamar atenção que a resposta dele se referiu muito mais ao terminal portuário.  

 

 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Alguém mais deseja 

formular perguntas? 

 

 O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

 O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Munhoz, eu posso fazer 

uma questão? Desculpa, Maurici. 

 

 O SR. MAURICI - PT - Não, por favor. 
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 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tenha a bondade, 

deputado Walter. 

 

 O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu só queria saber do nosso 

palestrante, do depoimento dele, se a cava subaquática no local que ela foi construída 

impede, no futuro, uma ampliação de um terminal, de terminais ali na Ilha das Cobras? 

Como era o T-Green.  Isso está impedindo, por exemplo, que isso possa acontecer em um 

horizonte de tempo, se coloca no futuro e tal? A necessidade de uma possível ampliação 

daqui do Porto de Santos, de ter mais soluções para essa questão. Não sei se eu me 

comuniquei bem.  

 

 O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Sim. Eu vou voltar aqui para mostrar  

para o senhor uma coisa importante. 

 Primeiro lugar, eu agradeço a sua pergunta. Foi muito importante essa sua 

colocação. A cava subaquática colocada aqui na frente da Ilha das Cobras, exatamente 

aqui, ela impediu 50% da aplicação.  

 Não precisamos ser engenheiros, acho que todos os senhores vão entender. A 

cava, a (Inaudível.), tem 400 mil metros de afundamento para fazer o projeto. Como nós 

vimos nas simulações, nos projetos aqui a cava... Inicialmente, o cais estava exatamente 

onde está a cava. Por isso que eu agradeço a sua pergunta. Aqui, nesse vermelho.  

 Só que, pelo aquele e-mail que suspendeu tudo, agora é possível fazer a nova 

certidão de espelho d'água e fazer o cais aqui. Então, é possível a ilha, a ilha até por ser o 

último lugar no fundo do estuário, é um ativo importante.  

 Isso nós não negamos. Só que ela foi mutilada por 50%. Se os senhores fossem 

donos desse ativo e me consultassem, é isso que eu diria. É possível fazer aqui. 

 Só que, diferente do que foi dito aqui na CPI, houve uma decisão de primeira 

instância de São Vicente que foi dito que arquivou e encerrou. Não é correto.  

 A ação processaria de primeira instância que ocorreu em Cubatão negou o direito 

da Ilha das Cobras de ter o espelho d'água, mas foi modificado por três a zero no Tribunal 

de Justiça de São Paulo e foi confirmado pelo STJ em abril de 2021, não reconhecendo o 

recurso especial e determinando uma perícia e uma indenização. 

 Isso precisa ser claro, ficar claro aqui que não tinha sido dito. Então, é possível 

usar parcialmente a Ilha das Cobras, deputado.  
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 O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Isso não impede, no futuro, 

uma necessidade futura da cidade, do porto ser ampliado. Eu acredito que o 

desenvolvimento econômico não está estabelecido aí, que Santos também não está 

condenado a ter um porto daquele tamanho e sem possibilidade de ampliações, de coisas 

desse tipo.  

 Da maneira que eu estou entendendo, que hoje, é possível, no futuro, a gente ter 

ainda a possibilidade de usar a Ilha das Cobras em um projeto 50% menor do que ele seria 

para o futuro, se tivesse essas necessidades econômicas de ampliar o Porto de Santos. É 

isso?   

 

 O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado, foi muito oportuno. O porto 

de Santos, nos próximos vinte anos vai ter um crescimento muito grande. Todos os 

terminais graneleiros de Santos estão em expansão. O projeto da VLI de (Inaudível.) é 

um projeto muito bem vindo e vai ajudar o escoamento da produção. 

 O projeto deles, que eles sempre alegam a grandiosidade, a opulência, é muito 

importante. Só que nós queríamos fazer um com a mesma magnitude. Os outros projetos 

que estão, os outros terminais que estão já operando, estão todos em processo de 

expansão.  

 Nós precisamos aumentar em 50 milhões de toneladas anualmente de exportação. 

Hoje chega a 40. Nós precisamos quase dobrar a nossa capacidade. Então, nós temos que 

nos unir, nós temos que buscar alternativas. 

 O fato de ser concorrente não precisa jogar lixo ou porcaria, como diz Dra. Pasini, 

porcaria tóxica na frente da casa dos outros. Não tinha a menor necessidade disso 

acontecer, mas estava colocando uma cava em um local que nenhum terminal ia ser feito. 

 Essa é a nossa irresignação. 

 

 O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Obrigado.  

 

 O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, as pessoas que nos acompanham, eu, a princípio, não havia entendido bem 

porque a gente fez tanta questão de chamar o Sr. Antônio Bernardo para essa CPI. Eu, a 

princípio, estava entendendo que se queria que prevalecesse aqui uma narrativa de que a 

denúncia contra o projeto da cava subaquática nascia e se restringia, se limitava a uma 

disputa comercial entre dois projetos. E é uma narrativa com a qual eu não concordo.  
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Mas eu agora vi o acerto de trazer o Sr. Antônio aqui, porque eu acho que ele teve 

contribuições importantes. Quando ele fala, por exemplo, que duvida que haja um decreto 

de entidade pública, do presidente da república para utilização do espaço da Ilha do 

Cardoso, eu agradeço. E quero sugerir, pedir a esta comissão que solicite esse documento, 

para a gente verificar se ele existe ou não.  

Mas me chamou a atenção também, Sr. Antônio, quando o deputado, um dos 

colegas deputados pergunta sobre a possibilidade, sobre o risco de ruptura da cava 

subaquática num choque com um navio etc. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: 

nós temos notícia de algum acidente ambiental na Baixada Santista? Se temos, quais 

foram, o senhor se lembra? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, esporadicamente, alguns navios, 

durante a manobra de atracação ou de entrada no porto, principalmente na entrada do 

porto, ali em frente, onde tem a balsa, que é uma curva quase de 90 graus... Têm ocorrido 

acidentes. A cooperativa de pesca teve dois acidentes graves na década de 90, se não me 

engano. Houve, em fevereiro do ano passado, um navio com os rebocadores engajados 

na operação: raspou e quebrou todo o píer da balsa.  

Eu não quero forçar a barra. Eu não desejo isso. Mas é uma questão... Passam 400 

navios por ano, e irão passar do lado daquela cava. Duzentos que vão para a Usiniminas 

e pro (Ininteligível.), e obviamente eles têm que retornar passando por ali. Numa hora de 

chuva, neblina, ventania, mesmo com os rebocadores, se ele se desgovernar, passa muito 

perto, não tem como ele encalhar; ele vai bater na cava.  

Isso é uma questão que eu não desejo, nem como mestre amador, nem com o pouco 

que conheço de 30 anos em que navego. Mas as estatísticas demonstram que é possível. 

Eles têm 70.000 laudos, eles têm laudos internacionais, intergalácticos dessa cava. Mas 

teve outras situações - que tinham também o mesmo proprietário, a mesma Vale, de 

Brumadinho, que é o mesmo dono da VLI da cava subaquática - em que ocorreu. Então, 

a gente só tem que fazer uma coisa: rezar para não acontecer. 

 

O SR. MAURICI - PT - O deputado Estevam falou, na sua própria opinião, que 

ele formou a partir de muitas conversas com o pessoal da praticagem, dos estudos que ele 

fez, que ele está convicto de que é praticamente impossível um acidente dessa natureza 

aí. Eu lhe pergunto: quem acreditava que era possível um acidente como o que ocorreu 
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no Canal de Suez, anos atrás, com um navio que praticamente travou o comércio marítimo 

mundial? O senhor acreditava nessa possibilidade? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, foi no ano passado, não foi há 

alguns anos. Eu acompanhei. Mas são aquelas situações que são... É imponderável. Na 

navegação, assim como numa missão espacial, com todo o gabarito, todos os cuidados, 

pode acontecer. Um avião, um navio... Eu acho assim: se a cava subaquática estivesse na 

foz do Rio Cubatão ao invés de estar... Isso os senhores vão entender com muita 

facilidade.  

Se ela estivesse aqui, como nós falamos, colocada aqui, ao invés dessa curva de 90 

graus, não precisa ser o almirante Nelson para entender que é um risco maior. Se ela 

estivesse aqui, do lado externo, melhor. Toda a parte interna de uma curva, de uma curva 

como essa, de uma navegabilidade, ela aumenta o risco. Se a cava subaquática estivesse 

quietinha aqui, seria ótimo; seria ótimo para a VLI, seria ótimo para nós.  

Mas então eu não posso lhe dizer se isso vai acontecer ou não vai. Eu repito: eu 

espero que nunca aconteça.  

 

O SR. MAURICI - PT - Mas e se o imponderável agir aqui no Canal de 

Piaçaguera, como agiu no Canal de Suez: a que riscos a vida na Baixada Santista estaria 

sujeita no caso da ruptura dessa cava? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu fiz essa pergunta. Eu tive quatro 

reuniões com a VLI, de peito aberto, transparente, buscando soluções. Convidei-os a ir 

no meu barco, peguei-os no píer, fui para a frente da ilha e fiz exatamente essa pergunta, 

com uma solução: “VLI, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste com o tanque de 

prova numérico da USP - TPN -, que é um lugar em que fazem simulações exatamente 

para ver isso: o cais, a cava, a navegabilidade”. “Não”. “Vamos fazer isso?”. “Não”. Era 

tudo não.  

Eu fui bastante criativo com eles, de peito aberto, de mão estendida. Cheguei a fazer 

uma alternativa, e o dono da ilha me puxou a orelha. Falei: “olha, vamos tentar fazer uma 

cava terrestre na Ilha das Cobras. Assim, vocês armazenam o acondicionamento, o 

monitoramento, com os geobags, que nem vocês fizeram (Ininteligível.) de vocês. E deixa 

a frente da ilha para a gente, não mexe nisso”. Ainda bem que eles não aceitaram, porque 

o Sérgio Amaral me puxou a orelha.  
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Mas eu fiz de tudo para poder tirar a cava dali, não só pela questão econômica... Eu 

reconheço, o deputado Barros Munhoz tem razão: isso não é uma guerra, isso é uma 

defesa de interesses. Não é só econômico, mas era também ambientalmente mais 

adequado usar uma cava terrestre - ou na Ilha das Cobras ou as alternativas da cava fora 

da Ilha das Cobras. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Antônio, a minha última questão é a seguinte: no dia 

25 de novembro, eu apresentei aqui um requerimento a esta CPI pedindo a convocação 

do Dr. Robson Tuma, à época dos acontecimentos superintendente do patrimônio da 

União.  

Como o senhor mencionou a questão do espelho d'água, eu queria que o senhor me 

dissesse, na sua opinião... O senhor não é membro da CPI, evidentemente, mas eu queria 

que o senhor me desse a sua opinião sobre a importância de ouvir o Dr. Robson Tuma 

nesta CPI, em função dessa situação do espelho d'água. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado Maurici, eu disse, no começo 

da minha apresentação, que eu estava sob juramento e eu assumi o compromisso adicional 

de não julgar, não atacar ninguém. Eu não sei se eu consegui, mas eu tentei. A questão é 

a seguinte: se o fulcro da CPI é analisar o licenciamento, analisar as certificações, analisar 

as contestações que houve, a secretaria patrimonial da União, na gestão do Dr. Robson 

Tuma, no dia 28 de outubro de 2017, embargou.  

Esse embargo, dois dias depois, foi suspenso, porque alguém pediu. Ele se 

precaveu, desembargou e mandou para o Ministério Público. E deu mais 15 dias para a 

VLI apresentar a documentação, que eles não tinham. No segundo embargo, houve um 

mandado de segurança que está até hoje pendente. Portanto, a obra está sub judice. E seria 

importante o ex-superintendente... Provavelmente, ele poderia contribuir para esta CPI 

dizendo por que ele embargou, desembargou e embargou de novo. Isso está no foco, no 

fulcro da CPI.  

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, Dr. Antônio. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Formular perguntas? Não 

havendo mais deputado que queira formular perguntas, eu vou formular algumas. Dr. 

Bernardo, o senhor é formado em quê? 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Como eu disse, eu sou...  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor é engenheiro? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, eu só tenho curso incompleto de 

administração de empresas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Administração de 

empresas. Qual é o seu relacionamento com o Dr. Sérgio Amaral, profissionalmente? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, é um relacionamento que vem 

desde 2010. É um relacionamento profissional como outro qualquer: de respeito e 

dedicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Que tipo de relacionamento 

profissional? O senhor é contratado como administrador de empresa? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, eu sou contratado como consultor 

portuário, contrato por contrato.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Consultor portuário seria 

exatamente o quê? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Aquilo que eu acabei de explicar, 

deputado. Aquele que vai buscar uma área, busca parceiros que... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ele tem algum registro, ele 

tem algum título, ele tem algum documento, ele é diferenciado de um ser humano normal? 

Portuário... Ele é (Inaudível.), ele é como um advogado, um médico? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É uma boa pergunta sua. O consultor 

portuário pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um corretor como eu. 

Basta ter credibilidade e ter experiência para poder ser contratado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. O senhor é... 

Então, não tem nenhuma profissão, não é uma profissão? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, não, não, deputado. Quando eu 

não sei com o que eu estou trabalhando, como eu coordeno, eu chamo profissionais, como 

um Vendramini, como um Thiago Brito, como um professor Hélio, para poder me ajudar. 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É um trabalho de equipe. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. O senhor faz parte 

de qual empresa do Dr. Sérgio Amaral? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nenhuma. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - De nenhuma empresa? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nenhuma empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não é funcionário 

do Sérgio? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nunca fui.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nunca foi. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nunca. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é o nome da 

proprietária ou do proprietário da Ilha das Cobras? 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, a Ilha das Cobras 

Empreendimentos Imobiliários é uma empresa de (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa, desculpa, 

desculpa, só pela oportunidade, um pouquinho mais devagar. Qual é o nome da empresa? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - A Ilha das Cobras Empreendimentos 

Imobiliários. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ilha das Cobras 

Empreendimentos Imobiliários. É isso que o senhor falou? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Isso, isso, isso. 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É a dona, que tem o documento de 

apuramento da SPU, é titular dessa área, como a Ilha do Cardoso tem a VLI, a Ultrafértil, 

Tiplan, que é dona da concessão. É igualzinho.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Essas empresas todas são 

imobiliárias? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu acredito que sim, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não, não, não, não, 

não. São imobiliárias? São imobiliárias? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - A pessoa mais indicada... A pessoa mais 

indicada... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu quero definir a 

finalidade da empresa, porque cada empresa tem uma. 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É imobiliária. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é a finalidade da 

empresa Ilha das Cobras? Empreendimentos imobiliários? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Empreendimentos imobiliários. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E algum terminal é 

empreendimento imobiliário? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - E não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu pergunto se é, o senhor 

que deve responder. O senhor é o representante da empresa. É? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu acredito que sim. Eu acredito que 

sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor acredita que seja 

empreendimento imobiliário? Empreendimento imobiliário?  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Sim. 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O terminal T-Green é um 

empreendimento imobiliário? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, o T-Green... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O T-Green é 

empreendimento imobiliário?  
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O T-Green é um projeto separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Bernardo, o senhor 

responda “sim” ou “não”. O senhor responda “sim” ou “não”: o T-Green é um 

empreendimento imobiliário? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, o T-Green é um projeto. É um 

projeto embrionário, projeto embrionário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual projeto? Aonde foi... 

Dê licença, só um minutinho. Outra pergunta. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Hum. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é o projeto do T-

Green? O senhor tem um projeto do T-Green aí em mãos? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Poxa, acabei de apresentar a certidão de 

nascimento, a trajetória. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não, não. O senhor 

vai me desculpar: o que o senhor apresentou aí é um subproduto de um pretenso 

papelucho, que não chega a ser um ante, ante, ante, anteprojeto.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor acha?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é o que o senhor 

apresentou. Aliás, a propósito, o senhor pode pôr na tela aquele filminho bonitinho do 

terminal do T-Green?  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Posso. Não é... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Aquele folhetinho 

bonitinho que se distribui em pastelaria, em frente de... Nas esquinas, aquele folhetinho 

que o senhor chama de projeto. Cadê aquele folhetinho? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu... Eu... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Entregaram aqui, aquele 

que mostra a Ilha das Cobras. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu acho que o senhor está equivocado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o senhor mostrou. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Aqui não tem folhetinho, aqui não tem 

pastelaria. Aqui tem gente honrada que fez um projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O que é que é? O que é que 

é? Então mostra esse projeto, por favor. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Mostro, mostro.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Quantas vezes forem necessárias, 

mostro. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Qual que o senhor quer, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Aquele que o senhor mostra 

a foto, o terminal da Ilha das Cobras. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Terminal. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Esse, esse.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Tá, tem três alternativas. Qual que o 

senhor quer? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É aquele lá. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor quer este rapaz aqui que 

acabou com o projeto... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu quero esse terminal. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Este aqui que acabou com o projeto ou 

este aqui? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Esse aqui que o senhor 

chama de... Isso é projeto? Isso é o projeto? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, deputado, eu não sei quem está 

lhe informando, qual é o roteiro, o script que a VLI está lhe mandando, mas eu sei que é 

uma gravura. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, ninguém está me 

mandando. O senhor vá ofender outras pessoas, comandante. Ninguém está me 

mandando. Eu fui prefeito três vezes da minha cidade. Eu fui secretário de Estado da 

Agricultura, eu fui ministro da Agricultura, do Abastecimento e da reforma agrária. Eu 

conheço muito bem o que é um projeto e o que não é um projeto. O senhor pode me dizer 

o que é essa... 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É uma computação gráfica. Isso é uma 

computação gráfica. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor pode me dizer o 

que é essa alça aqui? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Isso aqui é uma computação gráfica 

que, como os outros, pretendia mostrar as alternativas.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, é uma 

computação gráfica. Agora está ótimo, agora o senhor falou certinho o que é que é isso. 

É uma computação gráfica. Isso não é nem... Nem, nem, nem, nem, nem fase 0,0001 de 

projeto. Nem isso é... Agora, o senhor falou corretíssimo: é uma computação gráfica. O 

senhor pode me explicar o que é que é essa alça aqui?  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Qual alça, senhor? Esta aqui? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Essa alça que vai aqui às 

casas. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Esta aqui era uma alternativa de acesso 

rodoviário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sei. Qual é a extensão desse 

acesso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Quinhentos metros. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é o custo desse 

acesso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Trinta e cinco milhões. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Trinta e cinco milhões de 

reais. Tem autorização desse acesso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não. Esse projeto era embrionário. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi consultado quem pode 

autorizar esse acesso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Esse projeto era embrionário, estava na 

incubadora e foi derrubado por uma defecção do mesmo licenciador da cava subaquática, 

que disse para nós que isso aqui era uma cava num lugar intocável, intocável e protegido. 

Deputado, isso foi parado por causa dessa orientação enganosa. Então, o senhor vai me 

desculpar: um projeto que estava na incubadora não merece ter esse tratamento e essas 

palavras a que o senhor está se referindo. Eu não aceito isso que o senhor está falando.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é papelucho.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Na sua opinião. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como o senhor mesmo 

disse, é uma computação gráfica. O senhor vai em qualquer papelaria, o senhor vai em 

qualquer esquina, de qualquer lugar, o senhor faz com computação gráfica desse tipo aí, 

custa dez centavos fazer isso. O senhor sabe disso, o senhor sabe disso.  

O senhor teve cinco reuniões com a VLI? Dr. Bernardo, o senhor teve cinco 

reuniões? Não, doutor não, né, o senhor não é formado. O senhor teve cinco reuniões com 

a VLI, foi isso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Tive. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cinco reuniões? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor levou algum papel 

para essa reunião? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu levava agenda e levei o projeto. 

Mostrei, como eu disse no e-mail... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor escreveu alguma 

coisa em alguma dessas reuniões? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Eu vou ler um documento oficial para 

o senhor. Parece que o senhor não ouviu, está escrito aqui: “Fornecemos o projeto 

conceitual T-Green, com foto e ilustrações, para a VLI. Encaminhado para o Alessandro 

Gama”. Seria interessante ele vir aqui, para dizer se... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não entendeu a 

minha pergunta, Sr. Bernardo. Minha pergunta é se o senhor escreveu alguma coisa, em 

algum papel, dessa reunião. Sim? À letra, com a sua letra. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, eu estou lhe dizendo: 

“Fornecemos o projeto conceitual do T-Green, com foto e ilustrações”. Eu estou acabando 

de afirmar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não é projeto, não é 

isso que eu estou dizendo. É uma folha de papel, uma folha de papel que o senhor... 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ô deputado (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É uma pergunta que eu 

estou lhe fazendo: o senhor deixou uma folha de papel escrita com a sua mão? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Foram cinco anos. Eu não sei, eu não 

lembro. Não sei, faz cinco anos.  

 

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

disposto a fazer exame grafotécnico para (Inaudível.) se o senhor deixou algum papel 

escrito de sua mão ou não? O senhor se disporia a isso, fazer... 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Olha, o senhor, na quinta-feira passada, 

mostrou uma carta, afirmando que eu tinha levado a vender à VLI. Eu provei que não teve 
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carta nenhuma e que a sua assessoria falhou. Ali nunca teve. Ele está aqui, eu vou lhe 

mostrar; deixei para o final.  

O senhor disse claramente que eu tinha levado, na VLI, uma oferta de venda; eu 

não levei. Eu não queria, eu não queria mostrar isso, mas o senhor está, de novo, vindo 

com documentos que eu desconheço. O senhor me põe numa posição... Chama ele aqui 

para me ajudar a pôr.  

O senhor disse, na quinta-feira, que eu levei um documento para vender para a VLI. 

Eu ainda perguntei: “Deputado, está escrito VLI?”; “Está escrito VLI”. A carta de 

apresentação é genérica, que eu levo para vários clientes, então, não faz sentido. Aí, o 

senhor falou que tinha um BO que dizia que eu fui cinco vezes oferecer. Eu estou com o 

BO aqui e mostra que o que o senhor falou não correspondeu à realidade.  

Então, agora o senhor vem com uma pegadinha de um documento que eu nunca vi 

para fazer exame grafotécnico? Eu faço o exame que o senhor quiser, não tem problema 

nenhum.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ótimo. Muito, muito, muito 

bem respondido. Eu agradeço a sua resposta e nós vamos solicitar exame grafotécnico 

num documento que o senhor subscreveu... Que o senhor escreveu, que o senhor escreveu. 

Inclusive a proposta que o senhor fez de venda da Ilha das Cobras.  

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Está ótimo.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor vai fazer o exame 

grafotécnico, é isso? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Faço, faço, mas quero ver se foi para a 

VLI, porque eles têm pego documentos generalizados e transformado em meia verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nós vamos ver se o senhor 

propôs a venda da Ilha das Cobras ou não, nós vamos ver. Aliás, a sua função é essa: o 

senhor é corretor, né? Não é isso? O senhor não é corretor imobiliário? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Sou. Sim.  

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não é corretor? 

O senhor não falou aqui? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Espera um pouquinho, então. Espera 

um momentinho, espera um momentinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - No seu depoimento 

anterior, o senhor falou, na sua abertura da sua palavra, que o senhor é um corretor de 

imóveis. O senhor vende imóveis do Sr. Sérgio Amaral.  O senhor é um vendedor de 

imóveis do Sr. Sérgio Amaral e é um empreendimento imobiliário essa Ilha das Cobras, 

que o senhor foi vender. O senhor foi vender todo esse negócio de T-Green aí é tudo 

mentira. Isso tudo é fantasia, não existe nada disso, absolutamente. Os senhores foram na 

Investe São Paulo? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nunca. Nunca. Nunca. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual é o organismo que 

fomenta empreendimentos como um terminal desse tipo no estado de São Paulo? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado, o senhor sabe por que eu não 

fui para a Investe São Paulo? 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Porque depois de quase dois anos 

formatando, como eu provei de forma cabal e inequívoca, nós fomos surpreendidos por 

um email enganoso, que derrubou o projeto. Eu deixei claro isso para todos os deputados. 

A Investe São Paulo eu já tive participação em outro projeto, eu fiz, de 350 milhões de 

dólares, onde eu coordenei, tendo começo, meio e fim no Guarujá.  

Então, a Investe São Paulo é muito importante, mas não é obrigatório. Só vai na 

Investe São Paulo quem quer subsídios, quem quer mostrar, quem vai precisar de doação 

de terra. Tem projetos que são independentes, que não precisam da Investe São Paulo, 

deputado. Agora, eu iria, sim, como eu disse no slide lá na frente, se não houvesse aquele 

email enganoso, que era uma área protegida intocável. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu perguntaria ao senhor o 

seguinte, Sr. Bernardo: o jornal “A Tribuna”, de Santos, extremamente conceituado, fez 

uma matéria que os senhores estariam indo à Investe São Paulo. A Investe São Paulo 

publicou essa matéria. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ela repetiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O jornal “A Tribuna”. 

Então era mentira do “A Tribuna”? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Era mentira do “A Tribuna” 

que os senhores tinham ido à Investe São Paulo? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor está invertendo as coisas, 

deputado. O senhor está invertendo as coisas e confundindo. “A Tribuna”, através dos 

representantes árabes... Tem que perguntar para (Inaudível.), não para mim. Eles fizeram 

a reportagem e a Investe São Paulo, como a Sopesp e várias entidades de classe, 

reproduziu, eles costumam fazer isso. Então se a Investe São Paulo achou que era uma 

notícia relevante, eles republicaram. Eu não tenho nada a ver com isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Que atividades os senhores 

desenvolveram para levar adiante o T-Green? O senhor não falou dois anos que os 

senhores trabalharam com o projeto? O que os senhores fizeram com o projeto do T-

Green? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O projeto do T-Green, inicialmente, 

como nós falamos, ele, na época... 

 

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

responda por favor: existe projeto do T-Green? 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor não deixa eu responder. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estou perguntando. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Então o senhor me deixa responder. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tem a palavra, tem a 

palavra. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O projeto T-Green, ele nasceu da 

preocupação de pessoas especializadas, como o professor Hélio, o Marcos Vendramini, 

moradores de Santos que acompanhavam as incomodidades que todo santista sabia, 

deputado. É só quem mora em Santos sabe, e aí nós fomos apresentando soluções. Daí 

nasceu o projeto, registrado no INPI, com certidão de nascimento.  

Existe, sim. Não há papelucho coisa nenhuma, eu não aceito essa colocação que o 

senhor faça, resultado de três anos de trabalho de pessoas não remuneradas, que fizeram.  

Então eu peço a gentileza para o senhor: moderar a sua forma de falar, porque é 

uma desconsideração desnecessária. Nós estamos aqui num alto e bom tom, isso não é... 

O presidente da CPI tem que entender que nós estamos aqui para colaborar, não para ser 

depreciados. Eu não aceito essa forma. 

 

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

todos os senhores trabalharam na elaboração do projeto do T-Green gratuitamente? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Todos, não. Isso, no setor portuário, 

acontece, por causa da maturidade, demora de dois a quatro anos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Qual foi o custo do projeto? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não são todos que concordam, mas 

aqueles, do gabarito do Thiago Brito, do gabarito do professor Hélio, do gabarito do 

Marcos Vendramini, infelizmente, com a participação do Pompéia, toparam fazer. Eu fui 

contribuir também. Às vezes dá certo, às vezes não dá, é o risco do negócio. Mas isso é 

usual. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor tem outros 

negócios imobiliários com o Sr. Sérgio Amaral? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - No momento, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E antes deste momento? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Sim, tive alguns, sem sucesso. Aliás, eu 

agradeço a sua pergunta. Eu estou há 12 anos tendo o prazer, o privilégio, de trabalhar 

com Sérgio Amaral dos Santos. O senhor sabe quantas casas eu vendi por ele, deputado? 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nenhuma. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então o senhor é um mau 

corretor, hein? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não. É, pode ser, pode ser. Pode ser. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É um mau corretor, 

desculpa a franqueza, desculpa a franqueza. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ou ele cobra muito caro. Mas eu nunca 

fui suspenso. 

 

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

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Nunca cassaram minha licença. Eu 

estou aqui firme, com a minha reputação intacta. 

 

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

alguma participação na Ilha das Cobras? 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - De novo, deputado, nenhuma. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Nenhum vínculo com a 

Ilha das Cobras? Nenhum vínculo? O senhor sabe qual é o capital da Ilha das Cobras? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então vou lhe informar. O 

capital da Ilha das Cobras é de 40 mil reais. Acho que é um pouco pouco para fazer um 

T-Green, né? Quarenta mil reais é o capital da Ilha das Cobras. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor tem que perguntar para o dono, 

não para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É que o senhor trabalha 

com o dono, não é? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Mas eu não sou sócio dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É que o senhor trabalha de 

graça para o dono. O senhor sabe como é a composição acionária da Ilha das Cobras? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Não tenho a menor ideia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Poxa, como é que o senhor 

trabalha para uma empresa que o senhor nem conhece? O senhor nem sabe qual é o 

capital, o senhor não sabe quem é o dono. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ela me autorizando a vender... Não, 

deputado, o senhor está errado. O senhor está errado. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quem é o dono? O senhor 

não sabe nem quem é o dono? A empresa lhe deu autonomia para o senhor vender e o 

senhor não sabe quem é o dono? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Deputado, se o imóvel que o 

proprietário me tem a confiança de me deixar à venda, independente de eu ser competente 

ou não, isso os outros deputados estão vendo, o meu trabalho, eu quero saber se a 

documentação está em ordem, se ele é o dono, se ele tem certidão do uso do solo. Eu 

sempre falo para os meus clientes investidores: se não tiver um tripé, eu nem entro. Se 

não tiver certidão do uso do solo, não tiver documentação e não tiver viabilidade 

ambiental, eu nem perco tempo. E a Ilha das Cobras tem esses requisitos. Agora, quem é 

o dono, se é sociedade, não cabe a mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então eu vou esclarecer, 

Sr. Bernardo, o que disse o juiz de direito, o que disse o juiz de direito da 4ª Vara da 

comarca de Cubatão: “Há, assim, impossibilidade jurídica do pedido”, pedido que fez a 

Ilha das Cobras, “o que leva à improcedência da ação, não se podendo olvidar que o porto 

mencionado pela autora na sua inicial é meramente hipotético”. Isso é o juiz de direito da 

4ª Vara de Cubatão que está afirmando. É um suposto empreendimento, é papelucho 

mesmo, um suposto empreendimento, hipotético, pois não há projeto ou estudo de 

viabilidade para o suposto empreendimento.  

Não é o deputado Barros Munhoz que está falando, não. Não é. É o juiz de direito 

da 4ª Vara de Santos, “pois não há projeto ou estudo de viabilidade”. Isso é o preâmbulo 

do início de qualquer estudo que se faça em qualquer construção. Até um casebre, até 

uma casa popular de 40 metros quadrados tem projeto, tem projeto. Só o terminal do T-

Green que não precisa de projeto. Olha aqui, “pois não há projeto ou estudo de viabilidade 

para o suposto empreendimento, observando-se, aliás, que o seu objeto social”, da Ilha 

das Cobras, “não guarda qualquer relação com atividades de exploração portuária.”  

O senhor é um corretor portuário. O senhor não tem nada a ver com construção de 

T-Green, absolutamente nada a ver. Está dito aqui, olha: “o seu objeto social”, está aqui 

a “Ilha das Cobras Empreendimentos Imobiliários”. T-Green não é empreendimento 

imobiliário, minha gente. Então está aqui, olha, “com atividades de exploração portuária”. 

Nada a ver, não tem qualquer relação, está dito pelo juiz, com atividade de exploração 

imobiliária. Folhas 17, cláusula 2ª, a sociedade tem por objeto sociedade em 
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empreendimentos imobiliários Ilha das Cobras. A sociedade tem por objeto compra, 

venda, ou alienação, por qualquer forma, de bens imóveis (Inaudível.) próprios. O T-

Green será que é um bem imóvel? 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Essa ação de que o senhor está falando 

é de Santos ou de Cubatão? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A sociedade tem por objeto 

a compra, venda, ou alienação, por qualquer forma, de bens imóveis próprios, ou a 

realização de empreendimentos do setor imobiliário e o desenvolvimento de 

incorporações e loteamentos. Isso é o que disse o juiz, e que mandou ação... 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Qual ação, deputado? (Vozes 

sobrepostas.) Cubatão ou Santos? O senhor me confundiu, o senhor falou que era uma 

ação de Cubatão, depois falou que era uma ação de Santos. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cubatão, Cubatão. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - É Cubatão ação possessória? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cubatão 4ª Vara. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ação possessória. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É ação possessória, 

exatamente. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Então eu lamento ter que desmenti-lo 

mais uma vez. Essa ação (Vozes sobrepostas.) Essa sentença foi reformulada, essa 

sentença foi reformulada no TJ por três a zero, e foi confirmada por esse TJ, em Brasília. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não nesse fulcro. Ela foi 

reaberta simplesmente para efeitos periciais. Nada a ver com isso daqui. Nada a ver com 

isso daqui. Essa decisão… 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Essa sentença foi anulada. O senhor 

repete uma sentença que foi anulada. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está bem, mas ela… Ainda 

que tenha sido, não foi, nessa parte não foi. Não foi. Eu vou lhe provar isso. Ainda que 

tivesse sido, isso é o fulcro da CPI. Eu não vou discutir negócio imobiliário. O senhor é 

um corretor imobiliário. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O que isso tem a ver com a cava 

subaquática? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não é 

absolutamente nada de capaz para tratar de um assunto dessa envergadura. O senhor não 

tem… 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - O senhor acha? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não tem um 

profissional para isso. Essa é a realidade, minha gente. Sabe quanto é o capital? São 40 

mil reais, minha gente, da Sociedade Ilha das Cobras, que foi ganha do patrimônio da 

União. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Assim como a Ilha do Cardoso da VLI, 

assim como a Ilha Cardoso da VLI. Fala também da VLI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só queria dizer que 

pertence à Cidade Náutica Holding 39.980 reais do capital de 40 mil. E 20 reais, pasmem, 

20 reais é outro sócio, é a Cidade Náutica Imóveis, todos do Sérgio Amaral dos Santos, 

todos, todos, todos. 

Então, minha gente eu quero, desculpe até, realmente eu me exalto, é para a gente 

se exaltar mesmo, é revoltante o que está se tentando fazer, é uma negociação entre 

pessoas cíveis, não tem absolutamente nada a ver com Poder Público, nada a ver.  
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O Robson Tuma não foi convocado porque não pode ser, minha gente. O 

requerimento de convocação do Tuma não é correto, nós não temos esse poder. A CPI 

estadual não pode convocar alguém da esfera federal. E o serviço, patrimônio da União é 

da União, não é do estado de São Paulo. Então, a CPI não tem competência para isso, não 

tem competência para isso, só por isso que não foi convocada, como outras sugestões que 

foram feitas também não foram acolhidas. 

Eu quero dizer bem claramente, Sr. Bernardo, que isso daqui é claro, é claro, haja 

vista que fala aqui quer se fazer uma relação com o problema lá de Brumadinho. O senhor 

mesmo… aliás parabéns. Eu acho que a única coisa certa que o senhor falou foi isso, que 

não tem nada a ver com barragem. Foi a única coisa certa que o senhor falou no seu 

depoimento. 

 

SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - E tem uma coincidência só, uma 

coincidência, como disse a Dra. Pasini, aliás ela fez uma comparação muito grave, 

deputado, no dia 17 do 11, a Dra. Pasini. Quando o senhor perguntou isso, e eu concordo 

plenamente com ela, não tem nada a ver a barragem com a cava subaquática… 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso, nada a ver, nada a ver. 

Só está no título da CPI. 

 

O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Ela disse uma coisa importante, que o 

empreendedor de Brumadinho, está gravado, foi relapso, foi irresponsável e não 

monitorou. Dra. Pasini, a senhora sabe quem é o empreendedor irresponsável que a 

senhora falou? A Vale do Rio Doce, a mesma da cava subaquática, dona da VLI. Então, 

eu fiquei mais preocupado quando ela falou aquilo, porque se… Eu deixo a conclusão 

para os senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A minha conclusão, sabe 

qual é? Eu reforço o que a Dra. Patrícia disse, e vou mais longe. Foi criminosa atuação 

da Vale no episódio de Brumadinho; não foi irresponsável, foi criminosa. Aquele 

presidente da Vale devia estar na cadeia, que é para onde devem ir os bandidos desse país, 

e que infelizmente não vão, ele devia (Inaudível.) o presidente da Vale. Não estou nem aí 

com Vale, com isso.  



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

A dona da cava, a dona da cava fez um empreendimento correto, analisado pela 

Cetesb. Se o senhor não acredita na Cetesb, se o senhor acha que o senhor, corretor de 

imóveis, entende mais do que projeto de cava subaquática, eu não acho. Eu acredito na 

Cetesb, acredito nos técnicos da Cetesb, acredito. É uma empresa idônea, é uma empresa 

que peca por excesso e não por omissão, e não por omissão.  

Então estou aqui como defensor. Eu, como deputado estadual, tenho o dever de 

defender um patrimônio do Estado que custou sangue, suor e lágrimas para ser instituído. 

É uma das empresas mais, é disparadamente a melhor empresa ambiental do Brasil, e uma 

das melhores do mundo, do mundo. O paulista tem que se orgulhar da Cetesb. 

Então, eu não quero me alongar, eu acho, infelizmente, esta CPI, o seu depoimento 

comprovou isso. Está difícil, nós vamos ter que trazer sob vara, debaixo de vara o Sr. 

Sérgio Amaral dos Santos aqui. É pena, é pena que um homem se esconda atrás de 

prepostos, como o senhor, e se recuse a vir a uma CPI. Ele foi convidado já não sei se 

duas ou três vezes. Três vezes, três vezes ele já foi convidado e fugiu, e fugiu, e continua 

fugindo. Ele vai vir, vai vir aqui com força policial, debaixo de vara, porque ele não tem 

o direito de desrespeitar uma CPI. 

Então, eu acho que disse o que tinha que dizer. E não havendo mais… 

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tem a palavra, deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, só para esclarecer. O Dr. Robson Tuma não 

ocupa mais cargos na esfera federal, e o requerimento a que o senhor se referiu, nós 

estamos convidando e não convocando, ou seja, nós não temos o poder para convocar, 

eventualmente, mas podemos convidá-lo, e caberia a ele dizer se ele aceita ou não vir até 

aqui. 

Mesma coisa em relação ao ex-ministro Ricardo Salles, que à época dos fatos era 

secretário estadual do Meio Ambiente, e que também o que está se propondo no caso dele 

é convocação. Por isso a convocação, no caso dele, e o convite no caso do ex-deputado 

Robson Tuma. Ou seja, o argumento que V. Exa. esgrimiu aqui não me parece cabível 

nesse caso. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado, o ex-deputado 

Robson Tuma não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. A decisão dele, a 

decisão dele, que está aqui... O risonho, o risonho corretor, corretor de imóveis do Sr. 

Sérgio Amaral aí, o risonho, o risadinha, ele não sabe que essa decisão do Robson Tuma 

foi revogada. A decisão do STJ, não é isso? Essa daqui. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Tribunal Regional Federal 

da 3ª (Inaudível.) Então não tem nada a ver o Robson Tuma com esse assunto. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Absolutamente nada a ver. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como não tem nada a ver 

o Ricardo de Salles também. O que você está querendo fazer, deputado Maurici, chama-

se política partidária, e é isso que não deve uma CPI fazer. E só por… 

 

O SR. MAURICI - PT - Presidente, por gentileza, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - E não será. 

 

O SR. MAURICI - PT - O senhor acabou de dizer, o senhor acabou de dizer que 

o Sr. Antônio Bernardo não tem nada a ver com a cava. E o senhor o trouxe aqui 

meramente para achincalhá-lo, para demonstrar uma tese que nasce da sua cabeça, aliás 

uma tese que nasce defendendo a VLI (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estou defendendo a Cetesb, 

estou defendendo a Cetesb. 
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O SR. MAURICI - PT - A Cetesb é a melhor empresa ambiental do estado, com 

certeza, quiçá do Brasil, quiçá do mundo. Nada contra a Cetesb, mas o fato é que ela 

aprovou, ou fez vistas grossas para a operação de um projeto da Vale do Rio Doce, cujo 

presidente, à época de Brumadinho, o senhor mesmo defende que estivesse preso.  

Então vamos lá, o Sr. Antônio Bernardo não tem nada a ver, mas ele foi convocado. 

O Sr. Robson Tuma, que segundo o senhor não tem nada a ver, não pode ser convidado. 

E o Sr. Ricardo Salles, que não só era secretário estadual do Meio Ambiente, num 

momento desse projeto e ministro num outro momento, esse não tem nada a ver? Então 

vamos convidá-lo, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não tem absolutamente 

nada a ver, deputado Maurici. Mas eu vou submeter isso à consideração de todos os 

colegas. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, nós estamos aí na segunda hora nossa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, já vamos começar, 

vamos começar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Eu queria fazer pergunta, agora, porque o Sr. Antônio 

Bernardo aí está dando… O Maurici está nos dando várias opções para aprofundar no 

caso e saber o que aconteceu nessa cava daí. Porque, olhe… 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Vamos começar com a 

segunda sessão, então, deputado Cezar. Vamos começar com a segunda… 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Então vamos, porque daqui a 50 anos nós vamos estar aí 

com um problema sério de cava. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está perfeito. 

Então está encerrada a presente reunião e vamos dar início à nova reunião. Até logo. 

Fica dispensado o Sr. Antônio Bernardo. 
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O SR. ANTÔNIO BERNARDO NETO - Obrigado pela atenção de todos os 

deputados. 

 

      * * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

      * * * 


