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CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS 

08.03.2022 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

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

a 20º Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 6, de 2021, 

com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de licenciamento 

e monitoramento da cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de 

São Paulo, que é preenchida com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos.  

Registro a presença dos Srs. Deputados: Estevam Galvão, Ricardo Madalena, 

Delegado Olim, Professor Walter Vicioni e este deputado na Presidência. Solicito ao Sr. 

Secretário da Comissão a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Delegado Olim com a 

palavra. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Bom dia. Dar como lida a última Ata. 

 

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

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores 

deputados que forem favoráveis à proposta do deputado Olim permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Esta reunião foi convocada com a finalidade de recepcionar o deputado Luiz 

Fernando Teixeira Ferreira, coautor do requerimento de criação desta CPI das Cavas 

Subaquáticas, para fins de prestar informações pertinentes ao seu objeto e outros assuntos 

de interesse da CPI. Deputado Luiz Fernando, o senhor comparece aqui como deputado.  
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Consequentemente, o senhor tem direito a cinco minutos que todos os deputados 

que não são membros da comissão dispõem. Logicamente, tendo em vista que foi o senhor 

que encabeçou a solicitação de CPI, é natural que o senhor precise de um tempo maior do 

que normalmente seria disponibilizado. Portanto, eu deixo a sua palavra se estendendo 

até um prazo razoável que eu pergunto a V. Exa. de quanto seria. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Cumprimentar V. Exa., nobre presidente, 

cumprimentar os deputados Ricardo Madalena, Delegado Olim, Walter Vicioni, deputado 

Estevam Galvão; agradecer esta oportunidade. Acho que o tempo que o senhor propôs de 

cinco minutos, no máximo dez minutos se eu ultrapassar, eu acho que seria o suficiente, 

Sr. Presidente.  

 

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

então, deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, nobres pares, quero dizer aqui do 

respeito, do carinho que tenho por V. Exas., agradecer esta oportunidade 

cumprimentando-os. 

Eu pedi, para que fique claro aos nobres pares, deputado Estevam Galvão, Walter 

Vicioni, Delegado Olim, deputado Ricardo Madalena, eu estou aqui porque eu pedi para 

estar aqui nesta manhã de hoje.  

Eu apresentei um requerimento, até porque, da minha parte, eu entendo que essa 

CPI, ela começou de forma errada. Normalmente a gente avalia a denúncia, em qualquer 

processo legal, convidam-se os denunciantes - para que a gente possa ter ideia de que 

denúncias são essas - e a partir daí a gente começa a ouvir as partes todas e verificar essa 

denúncia.  

Não tenho dúvida alguma de que os nobres pares estão aqui na figura de julgadores 

e que têm que ser imparciais. Mas, assim, quero, com todo o respeito, me dirigir aos 

nobres pares e dizer do meu descontentamento, até porque o que a gente vê é que essa 

CPI proposta por mim tampouco foi… Deu abertura, sequer tomou cuidado de nos ouvir, 

não é?, E aí tocou como se chapa-branca fosse, como se tivesse uma ideia de preservar.  

Em momento algum eu propus essa CPI com a intenção de afetar João ou Maria no 

pedido. Nada, senão, para que nós pudéssemos chamar para a Assembleia Legislativa a 

lógica de entendermos o que estava acontecendo. Até porque eu tenho certeza absoluta, 
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assim como quase todos os membros desta CPI - senão todos - têm de que o lugar do lixo 

é no lixo e não é dentro do mar.  

Para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais ou pelo YouTube, essa CPI, 

ela foi criada com a finalidade de verificar esse licenciamento que foi dado para uma cava 

subaquática instalada no município de Cubatão. Ou seja, abriram um buraco dentro do 

mar, um buraco de 400 metros de diâmetro, 25 metros de profundidade, para que fosse 

dragada uma terra dita contaminada, e dentro dessa cava fosse disposta, sendo que a 

legislação diz que lixo contaminado tem que ser tratado e não jogado noutro lugar, muito 

menos dentro do mar. 

Isso me preocupa, a lógica de nós começarmos a aprovar esse tipo de 

empreendimento, onde tem um particular que explora esse empreendimento, que é a VLI, 

Usiminas - são os mesmos donos da Samarco - que todos nós verificamos aí os acidentes 

que aconteceram em Brumadinho e outros cantos aí provocados por essa mesma empresa. 

Eu pedi essa CPI não para investigar o governo, muito pelo contrário. Pedi essa CPI 

para que a gente entendesse o processo e pudesse fazer a devida investigação, e eu tenho 

certeza do número grande de denúncias e impropriedades que aconteceram no 

licenciamento e também na manutenção desse empreendimento.  

Primeiro, foi licenciado um determinado empreendimento, e o que está lá é outro 

empreendimento. Você contrata uma casa e te entregam uma piscina. E é justamente isso 

que aconteceu, e eu tentei, efetivamente, em uma atitude extremamente responsável, 

propor à Assembleia Legislativa que pudesse verificar.  

Não tinha uma única denúncia a João, a Manuel, ao órgão X ou Y, mas sim ao 

licenciamento e à fiscalização daquilo que aconteceu e que vem acontecendo na Baixada 

Santista, mais especificamente no município de Cubatão com essa cava que foi aí.  

Sr. Presidente, o senho me permita, o que me... Eu lamento muito o fato de o senhor 

não ter querido ouvir o proponente da CPI. Quando o senhor me ligou dizendo que 

pleiteava a Presidência, imaginei que fosse uma ação de blindagem, né? Afinal, o 

deputado Barros Munhoz tem toda uma história que construiu, foi ministro, foi secretário 

de Estado, é deputado, foi prefeito, mas, assim, é um dos grandes nomes da blindagem, 

né?  

É um grande tribuno e sabe conduzir o processo. “Vamos tentar segurar essa 

fiscalização, coloca o Barros”, né? Eu lamento não ter um único deputado da Baixada 

Santista nesta CPI. Até porque, o que me chama a atenção é a denúncia de uma 

possibilidade de um crime ambiental, né?  
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De um processo que pode contaminar todo o nosso litoral, pode estar contaminando 

pescadores, pessoas, e o tratamento que se deu, sobretudo ao trazer pessoas que não são 

dos locais, isso demonstra que o governo estava muito preocupado na composição desta 

CPI, né? Basta ver as indicações e os deputados que aqui estão. 

Agora, Sr. Presidente, eu conversei com todos os técnicos, que nos trouxeram o que 

a gente dialogou. Eu queria neste momento deixar registrado nas atas da Casa Legislativa 

também publicamente a postura desta Presidência. Eu, o senhor sabe, sempre respeitei 

por demais. Sempre tive, além de um respeito, um carinho muito grande por V. Exa., mas 

eu não poderia deixar de registrar o repúdio à forma que o senhor conduziu. Até porque, 

parece-me, como proponente da CPI, que o senhor entrou e já se colocou como parcial 

no processo. 

Se o senhor tem uma crítica ao João ou ao Manoel, o lugar de se colocar essas 

críticas não é na oitiva de depoimentos. Até porque, todas as pessoas são convidadas. 

Agora, eu assisti a uma série de vídeos onde, de fato, Sr. Presidente, faltou respeito de V. 

Exa. com os convidados.  

É interessante que, quando o senhor ouvia alguém relacionado à Cetesb ou ao 

licenciamento, o senhor se portou de uma forma cordial, delicada, como deveria ter sido 

com todos. Mas, todas as vezes que algum técnico vinha trazer alguma situação, os seus 

posicionamentos, em relação a essa iniciativa, o senhor tentou desqualificá-los, 

chamando-os de mentirosos, de interesseiros.  

Nos estranha muito a tentativa de V. Exa. de desqualificar, inclusive, a proposta da 

CPI, inclusive em ato de desrespeito a este deputado que vos fala. Porque o senhor 

sugeriu, em determinado momento, está gravado, que eu fui enganado, que a Câmara 

Municipal de Santos foi enganada.  

Eu quero dizer que é uma tentativa de V. Exa. de enganar os demais membros, 

inclusive, a todos que nos acompanham. Porque o senhor está tentando dizer que esta 

questão é um debate econômico entre a VLI e o dono de uma dita Ilha das Cobras, que 

eu nem sabia da existência delas. Na verdade, o que nós questionamos é a falta de cuidado 

da Cetesb ao fazer esse licenciamento, a falta de cuidado da Cetesb em fiscalizar esse 

empreendimento.  

É um empreendimento ímpar no Brasil, que a Cetesb nunca tinha licenciado, até 

então, na sua história de Cetesb, em que nós temos uma preocupação muito grande. 

Primeiro, porque o lugar do lixo não é dentro do mar, e sim, dentro do lixo, em um aterro 

industrial, ou qualquer outro lugar. Mas é fato que ali está acontecendo uma série de 
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situações, que eu já percebi que o caminho será a ida até o Ministério Público Federal. 

Até porque, a própria SPU tentou embargar esse empreendimento.  

O senhor trabalha numa questão que já está vencida, uma decisão judicial que já 

não é o resultado que o senhor tem. A assessoria do senhor precisa lhe atualizar. 

(Inaudível.) É sim, foi revertido. Em primeira instância, o resultado, o senhor tem razão. 

Mas, num segundo momento, a Justiça deu ganho de causa à SPU, em virtude da falta de 

respeito nesse empreendimento, do licenciamento devido, das devidas autorizações.  

Então eu quero trazer aqui hoje, nesta oportunidade... Sei que o senhor fala logo 

após de mim, sei que o senhor, com o seu profundo conhecimento e a sua especial retórica 

- que Deus lhe concedeu -, talvez o senhor possa me tratar neste momento da mesma 

forma que o senhor tratou todos os técnicos convidados e sugeridos para estarem depondo 

na CPI. 

 Agora, eu quero dizer, deputado Barros Munhoz, deputado Walter Vicioni, 

deputado Ricardo Madalena, deputado Cezar, deputado Olim, deputado Tenente 

Coimbra, deputado Estevam Galvão, quero dizer aos senhores o seguinte: a Assembleia 

Legislativa está em vias de dar um parecer sobre uma CPI.  

 A expectativa da maioria das pessoas que se preocuparam com essa questão é de 

que já deu pizza. Pela condução que o deputado Barros Munhoz teve à frente desta 

comissão. Porém, eu quero dizer que a história está nas nossas mãos.  

 Eu não estou pedindo nenhuma investigação. Eu estou preocupado é com os 

crimes ambientais que possam estar acontecendo, com a potencial, eventual 

contaminação de peixes, de crustáceos, de ribeirinhos, de pessoas que estão ali, ao 

entorno. Eu estou preocupado com uma contaminação do mangue, com a potencial 

contaminação, inclusive, do mar.  

 Até porque, aquele empreendimento que ali está não foi o empreendimento que 

foi pedido o licenciamento. Aquela segurança proposta nos níveis que foram propostos e 

foram autorizados já foram medidos pela própria Cetesb e já está demonstrado que não é 

o mesmo nível de segurança aprovado. 

 Então, eu quero pedir, deputados, nós temos uma história, nós temos uma... Daqui 

a pouco nós não estaremos mais deputados, mas nós tivemos a oportunidade de, talvez, 

não de condenar alguém, não de julgar, nós não estamos aqui julgando o técnico X, Y, Z 

da Cetesb. Nós não estamos aqui julgando A, B, C.  
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 Nós estamos aqui para analisar se essas argumentações que foram trazidas, 

rechaçadas pelo deputado Barros Munhoz, de forma agressiva, de forma desrespeitosa, 

mal educada, elas procedem ou não procedem?  

 Me salta aos olhos. Eu conheço o deputado Barros, eu conheço o deputado Barros. 

Me salta aos olhos essa defesa veemente desse empreendimento, que é de um particular, 

que é da Usiminas, da VLI. Me salta aos olhos, porque eu o conheço. Volto a insistir no 

meu respeito a este homem público, Barros Munhoz, por tudo que já fez e faz. Eu quero 

dizer que, assim, eu me sinto profundamente triste, me sinto profundamente 

desrespeitado, na medida que eu trago uma proposta e disseram "o deputado foi 

enganado".  

 Deputado Barros Munhoz, o senhor é quem está tentando conduzir de uma forma 

equivocada uma proposta que não atinge o PSDB, o seu partido, não atinge o governador 

ou qualquer agente público, mas atinge sim um empreendimento ímpar, atinge o nosso 

meio ambiente.  

As provas são importantes e o mínimo que nós podíamos fazer era pedir aos órgãos 

técnicos que verificassem. A Cetesb disse que analisa água, mas não analisa sedimentos, 

não analisou os crustáceos, não analisou o meio ambiente. E isso é o que nós vamos 

provar em um determinado momento, apesar, talvez, de esta CPI parar, que a população, 

sobretudo da nossa Baixada Santista, do Litoral, de que a forma que está acontecendo 

aquele particular está, de fato, afetando.  

Ilha das Cobras eu nem sei onde fica, em momento algum nós estamos interessados 

em saber. E eu quero pedir aos nobres pares que conosco rechacem. Isso, se aparecer no 

relatório da CPI, eu acho que esta CPI estará, de fato, maculando a sua história. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a trazer. Quero dizer, de fato, aos nobres pares 

que tenho estado com todos os técnicos que participaram desta CPI, tenho estado com a 

população da Baixada Santista e que estão todos preocupados, crendo que esta CPI possa 

terminar em pizza.  

Eu quero dizer que ainda tem uma esperança muito grande, até porque ela é feita de 

homens valorosos, de homens com história. Que nós possamos não incriminar ninguém, 

mas tomar o cuidado para que aquele meio ambiente seja preservado e se alguma coisa 

estiver fora do normal que isso seja corrigido.  

Era isso que eu tinha deixado, Sr. Presidente. Quero agradecer a oportunidade, 

agradecer aos nobres deputados, meus colegas, pelos quais eu tenho muito respeito, os 

meus agradecimentos por estar nos ouvindo aqui. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Srs. Deputados, antes de 

passar a palavra para cada um, efetivamente tenho que comentar a fala do nobre deputado 

Luiz Fernando. 

Em primeiro lugar, eu realmente fui procurado para fazer parte desta CPI e fui 

procurado posteriormente para não deixar que ela alcançasse uma situação absolutamente 

inusitada, injustificada e inexplicada de decidir sobre uma polêmica entre empresas 

privadas, entre a Ilha das Cobras Empreendimentos e a VLI, um assunto que já estava na 

Justiça, já está na Justiça. 

São dezenas de movimentações feitas pelo pessoal do entorno da Ilha das Cobras e 

evidente que há interesse material, uma ilha que faz 90 anos que foi cedida pela União a 

um cidadão chamado Hidalgo, se não me falha a memória, e que há 47 anos - 50 anos 

praticamente - pertence à família do Sr. Sérgio Amaral Santos. E que nunca, segundo 

palavras dele aqui na CPI, plantou um pé de couve, um pé de banana, qualquer coisa nessa 

ilha.  

Noventa anos sem produzir nada, sem fazer nada, e que agora quer receber uma 

indenização. Não são palavras minhas, são palavras do Sr. Sérgio Amaral Santos, que só 

veio aqui quando foi advertido que viria debaixo de vara, porque, enquanto pôde fugir, 

fugiu dos convites feitos e da convocação feita.  

Então, simplesmente o que eu não quero é que se manche o trabalho sério, honesto, 

honrado, digno e competente de uma instituição séria e respeitabilíssima chamada Cetesb 

com uma disputa comercial e financeira. Se houve prejuízo para a Ilha das Cobras ou não 

houve... Está aqui, o depoimento está aqui na minha mão; tudo o que ele fala é exatamente 

isto.  

Ele desmentiu tudo o que os assessores dele falaram aqui nesta CPI. O que o 

Bernardo Neto falou, o que o Hélio, que também era técnico contratado por eles; enfim, 

todo aquele carnaval foi desmentido por ele. “Não, eu não tenho interesse absolutamente 

em fechar a cava, em fazer nada; o meu interesse é ser ressarcido dos prejuízos que a Ilha 

das Cobras vai ter”.  

Então, eu quero dizer que tenho uma história de vida, graças a Deus, tenho o 

reconhecimento de todos aqueles que acreditaram em mim. As seis eleições de deputado 

estadual que eu disputei, venci. Na minha cidade, nunca deixei de ser o deputado mais 

votado, na minha terra, o povo que me conhece, que me viu nascer, que me viu crescer, e 
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que eu comandei como prefeito durante três mandatos. Então, eu não tenho que prestar 

satisfação, porque agi com absoluta consciência do dever cumprido.  

Agora, confesso, deputado (Inaudível.): eu me exaltei muitas vezes, eu me excedi 

muitas vezes, porque me repugna. Eu tenho nojo de corrupto, eu tenho ódio de corrupto, 

porque é a corrupção que mata este país. E quando eu vejo... O deputado Luiz Fernando 

fala que não houve nada, ninguém foi convidado primeiro, nem isso, nem aquilo. Todas 

as pessoas que ele sugeriu foram convidadas, através de uma ratificação de convite feita 

pelo deputado Maurici.  

O Hélio, o técnico, cadê o nome dele, cadê o nome do Hélio, o técnico? O Hélio 

Lopes foi indicado, primeiro, pelo deputado Luiz Fernando, depois, pelo deputado 

Maurici. Foi ouvido, teve todo o prazo para falar.  

Outra coisa: eles pensam que nós somos bobos. É uma igrejinha, é um (Inaudível.)... 

Só tem ali coroinhas e santos, ninguém cobrou nada de ninguém. Inventaram um tal de 

T-Green, vieram aqui e disseram que ele era um projeto que custaria dois bilhões, que ia 

ser feito. Tudo mentira. O dono da ilha vem aqui e fala: “Não, não é verdade. Não, eu só 

quero a indenização”. “Não, mas o senhor Neto é o que foi lá falar com a VLI. A que 

título?”; “Não, foi lá propor um negócio imobiliário, vender a Ilha das Cobras para a 

VLI”. É disso que estava se tratando.  

Agora, tudo o que foi pertinente nesta CPI, como presidente, eu comandei que fosse 

feito. Todos os indicados pelo deputado Luiz Fernando e pelo deputado Maurici que 

tratavam de um assunto, esse, sim, pertinente a uma CPI e aos prejuízos causados ao meio 

ambiente, prejuízos causados aos pescadores, à colônia dos pescadores e às pessoas que 

lá vivem, estes, todos, foram ouvidos. Agora, não foram ouvidos, realmente, aqueles que 

o interesse era meramente político, era meramente político.  

Realmente, olhe a contradição do deputado Luiz Fernando, olhe a contradição: ao 

mesmo tempo em que ele fala que não tem nada a ver com Ilha das Cobras, que isso, que 

aquilo e que não tem nada a ver com a Cetesb, não tem nada a ver com nada, na verdade, 

o que se está discutindo aqui é exatamente isso, é o valor da indenização que a VLI deve 

ou não deve pagar à Ilha das Cobras. Foi isso aqui que foi tratado até então e foi contra 

isso que eu me insurgi. Foi contra isso que eu me insurgi: as mentiras que foram aqui 

faladas.  

O T-Green, veio o pessoal aqui da Investe São Paulo e desmentiu; o próprio dono 

da Ilha das Cobras desmentiu. Quer dizer, os técnicos todos que vieram aqui foram 

indicados pelo deputado Luiz Fernando, e indicação ratificada pelo deputado Maurici. 
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Nós, pura e simplesmente, convocamos e todos foram ouvidos. Então, fica bem 

esclarecida essa questão e não é isso que está em discussão.  

Esta CPI, queiram ou não queiram, vai terminar, sim. Nós estamos cumprindo todos 

os prazos. Convidamos todas as pessoas que tinham pertinência com o assunto; todas, 

sem exceção. As que não convidamos, é uma decisão que eu tomei, ouvindo a consultoria 

jurídica da CPI, repito.  

Então, eu quero, simplesmente, dizer que amanhã... Não, amanhã vai ter sessão do 

Conselho de Ética, então eu transferi para depois de amanhã. Na quinta-feira, teremos a 

última audiência, para ouvir, como se age em um processo normal, para ouvir, por fim, 

os representantes da Usiminas e da VLI. Serão os últimos depoimentos. Todos os demais 

que tinham pertinência e que podiam ser convocados foram convocados. 

Então eu quero encerrar essa reunião e convocar a próxima.  

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu queria me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Só um minutinho. Eu quero 

encerrar essa reunião depois da ouvida de todos os deputados que desejarem se 

manifestar, sem dúvida alguma, convocando então para às 9 horas da manhã de quinta-

feira as duas audiências finais. Teremos tempo, sim, de encerrar dentro do prazo, ao 

contrário de muitas CPIs aqui, muitas CPIs, que terminaram bem depois do prazo: dois 

meses, três meses, quatro meses, cinco meses, depois do prazo. 

Quero, por fim, dizer uma coisa: eu participei - estava aqui agora mesmo com essa 

folhinha minha - de uma reunião em 1987 como presidente, Discrepância entre o Piso 

Salarial dos Servidores Públicos. Em 1995, da CPI do Banespa e Conglomerados. Depois, 

em 2015, como membro efetivo, de Acidentes no Transporte Ferroviário de Carga; como 

membro efetivo da CPI da Merenda, em 2016; em 2017, Cartelização da Citricultura; em 

2018, Organizações Sociais da Saúde, OSs, como membro efetivo. Aquilo lá… Eu sou 

tido como extremamente calmo, cordato, diante dos presidentes dessas CPIs. Alguns, nem 

todos, mas alguns eu te digo.  

O que eu fiz aqui nesta CPI, todos os presidentes... Até está aqui o deputado Ricardo 

Madalena, que participou de várias, está aqui o deputado Cezar também, está aqui o 

deputado Olim, que participaram de várias, todos eles sabem que o que estou falando é 

rigorosamente verdadeiro. Eu não inovei em absolutamente nada.  
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Participei como membro efetivo, em 2011, da CPI dos Benefícios Fiscais; 

participei, em 2020, da CPI do Transporte Escolar; participei,  em 2019, da Gestão das 

Universidades Públicas. Nossa Senhora, essa pegava fogo, o presidente cuspia fogo, o 

membro do PT cuspia fogo. Nossa, o que o Alencar brigou nessa CPI! Na CPI, enfim, é 

a coisa mais natural do mundo acontecer os excessos. Graças a Deus nunca nos graus que 

a gente ouve às vezes até no plenário. 

Então eu quero encerrar, tenho o maior respeito pelo deputado Luiz Fernando, por 

todos os deputados da CPI e da Casa, como sempre tive. E vai ser encerrada da maneira 

com que a consciência de cada um determinar. Eu nunca pressionei ninguém. Realmente 

pleiteei ser presidente porque me pediram. “Essa CPI pode descambar, então, o senhor 

use de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, do respeito que o senhor 

sempre mereceu dos deputados, entendeu, para fazer a CPI caminhar.” E entendo que ela 

foi assim até agora. 

Só quero fazer um comentário, deputado. É o seguinte, que a CPI tem um membro 

da Baixada Santista, sim, é o Tenente Coimbra, e um membro que tem participado dela, 

tem estado presente, e tem dado a sua colaboração, sim. E é um digno representante da 

Baixada Santista na Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Com a palavra, inscrito, o deputado Maurici. Por favor. 

 

O SR. MAURICI - PT - Bom dia, Sr. Presidente; bom dia, Srs. Deputados, às 

pessoas que nos assistem aí pelos canais eletrônicos.  

Eu quero, primeiro, reiterar meu respeito por V.Exa., presidente, tanto quanto por 

todos os deputados e deputadas desta CPI e desta Casa. Quero também manifestar minha 

discordância em relação ao que o senhor fala quanto a ter convocado ou convidado todas 

as pessoas, porque há alguns requerimentos que eu apresentei que V.Exa. não só não deu 

consequência, como não colocou sob apreciação dos demais deputados da CPI. 

Mas eu queria perguntar, e aí eu não sei se eu dirijo a pergunta ao senhor, ao 

deputado Cezar, ao deputado Olim, em relação ao relatório, porque o prazo para 

encerramento desta CPI, salvo melhor juízo, se encerra na próxima quarta-feira, dia 16, e 

nós não temos ainda nenhum material preliminar para ser avaliado pelos deputados da 

CPI, para ser debatido. Eu queria saber na nossa programação, quando é que isso deve 

acontecer para que os deputados tenham oportunidade, sem muito açodamento, de avaliar 

o relatório. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

   

 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela oportunidade, eu estou 

aqui acompanhado de um membro, como secretário da CPI, do setor da Casa. 

Seu nome, por favor?   

 

O SR. MAURÍCIO - Maurício.  

 

O SR. PRESIDENTE BARROS MUNHOZ - PSB - Maurício. 

Estou aqui com a ..., também Elizabeth, secretária. Estou aqui com (Inaudível.), que 

é um brilhante advogado, competentíssimo, respeitado, expert em funcionamento de 

CPIs, em questões de CPI. E toda a documentação solicitada, e que é farta, eu acho que 

só perde, só perde para a CPI das Universidades Públicas, que vinham toneladas e 

toneladas e toneladas de documentos. 

Então, o deputado Ricardo Madalena sabe disso, todas as solicitações feitas foram 

atendidas; todas as atas das reuniões foram encaminhadas aos deputados, não é verdade? 

Então, eu mesmo tenho me louvado aqui. Por exemplo, as afirmações que eu faço é lendo 

trechos das atas. Então, eu quero deixar bem clara essa situação. Várias convocações que 

não foram feitas foram decididas, sim. Por exemplo, a questão de convocar os prefeitos, 

de convocar os vereadores. Isso foi decidido pela maioria, sim, dos deputados da CPI, 

que não se devia fazer isso.  

Então, eu esclareço isso e abro a palavra ao nobre deputado Walter Vicioni, que é 

o próximo inscrito.    

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu queria cumprimentar 

todos os meus colegas, nobres deputados, o meu presidente da CPI. Apenas vou fazer um 

esclarecimento e uma observação. O esclarecimento é que eu acredito, e sempre acreditei, 

que a vida deve prevalecer sobre qualquer critério econômico. Sempre foi assim o meu 

valor, o meu sistema. É o meu caráter, minha personalidade e tal.  

Queria comentar, fazer uma observação ao nobre deputado Luiz Fernando, que eu, 

de fato, estranhei a sua ausência como membro da CPI e lamento isso. Lamento 

profundamente, estranho, mas queria observar que local não é critério de competência, 

deputado. Eu fiquei um pouco indignado com isso. Acho que local não pode ser critério 

de competência para participar ou não de uma CPI.  

Era só isso, muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o nobre 

deputado Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Cumprimentar todos os pares, e, na 

verdade, já se tornou prejudicada a minha questão de ordem, pelo questionamento do 

deputado Maurici. É na mesma linha. A data da entrega, que eu fiquei sabendo pelas 

palavras do deputado Maurici, que é dia 16, e como está o andamento do relatório que 

está sendo desenvolvido pelo deputado Cezar, se ele podia dar um parecer, ou uma minuta 

do que está sendo escrito, para a gente fazer uma pré-avaliação. Eu achava de fundamental 

importância todos os pares terem ciência do que está sendo identificado nesse relatório 

que será apresentado pelo deputado Cezar.  

Só isso, Sr. Presidente. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Cezar gostaria 

de se pronunciar? Então, antes do deputado Maurici, com a palavra o nobre deputado 

Cezar.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Bom dia a todos. É uma CPI que está terminando, muito 

bem dirigida pelo presidente, com grandes deputados, e... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está sem som.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - (Inaudível.) ...entregue a todos no momento certo para 

vocês avaliarem. E vamos ver, vamos terminar essa CPI tudo certinho. Nós estamos 

correndo até com esse relatório. Só falta eu sentar com o Olim para ele dar uma olhada 

também e depois nós vamos mandar para que todos os deputados avaliem e façam suas 

conclusões.  

Obrigado. 

 

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

Com a palavra... 

 

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

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - É só uma questão de ordem para saber se 

será entregue a tempo, esse parecer. Antes do dia 16, para uma análise. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Antes do dia 16. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Antes do dia 16, perfeito. Obrigado 

 

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

encerrar, por favor. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, eu ainda tenho direito de me 

inscrever como deputado?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o senhor já falou 

como deputado. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, eu falei como convidado. Eu estou 

tentando falar como deputado desta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor falou como 

deputado. O senhor falou como deputado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu falei como convidado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o senhor falou como 

deputado. O senhor já falou, já teve o tempo e nós não queremos prolongar esse tipo de 

discussão que não leva a nada. Suas colocações foram feitas, as minhas foram feitas. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor fez algumas colocações que eu queria 

pedir o direito de contrapor. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, deputado Maurici, 

por favor. Em seguida, passo a palavra a V. Exa., deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Obrigado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, eu não gostaria que o meu pedido seja 

considerado algum demérito ou desprestígio à atuação de nenhum dos deputados, 

muito menos dos relatores, deputado Cezar e deputado Olim, mas, veja só, nós vamos ter 

uma nova sessão, uma nova reunião desta CPI - hoje é dia 8 - no dia 10, certo? O dia 16 

é o dia do encerramento da CPI, não é o dia da entrega do relatório. 

Então, entre o dia 10 e o dia 16, nós vamos ter 6 dias e um final de semana. Ou seja, 

como vai ser possível que o relatório seja entregue, feito entre o dia 10 e o dia 16 e 

entregue para que os deputados possam apreciá-lo com alguma tranquilidade? Então, essa 

é a preocupação que eu reitero, eu não sei como resolver um problema como esse, mas o 

fato é, se o relatório for entregue antes do dia 16, mas for entregue no dia 15 ou no dia 

14, não vai haver tempo para uma avaliação dos deputados da comissão. Então, essa é a 

minha preocupação. 

E só recolocando, presidente, de verdade, pelo menos uma convocação que eu 

julgo...  Convite e não convocação. Convite que eu julgava fundamental nesse debate era 

sobre o serviço de patrimônio da União, com relação ao uso do espelho d'água. E esse 

convite, lamentavelmente, não foi feito e nem apreciado pelos deputados.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Esclareço repetindo que 

obedeci a recomendação jurídica dos departamentos competentes da Casa, para tomar 

essa decisão. 

Com a palavra o deputado Luiz Fernando, para encerrar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, eu acho que nós precisamos 

recolocar uma situação. Eu, quando propus esta CPI, eu propus para avaliar danos 

ambientais. Em momento algum, em momento algum nós nos preocupamos com 

qualquer relação comercial. O senhor criou e fixou uma tese de que toda essa discussão 

se resumia a uma briga de interesses, entre VLI e o dono da Ilha das Cobras. 
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Quero dizer que não é essa a nossa preocupação, eu tenho certeza de que o senhor 

vem conduzindo nesse caminho. Não é verdade, não é verdade que isso seja o motivo 

desta CPI, que esse é o centro desse debate. Interesses econômicos, esse é o argumento 

que V. Exa. está usando para descaracterizar a investigação, descaracterizar a a verdade. 

Então eu quero deixar isso muito claro. 

 Segundo, deputado Walter Vicioni, o senhor questiona a minha não participação. 

É que eu sou membro da Mesa, e membro da Mesa, deputado Walter Vicioni, não pode 

participar de comissão, senão eu estaria com certeza ajudando a que esse fosse o caminho. 

O deputado Maurici vem conduzindo de uma forma importante, mas eu tenho certeza, 

deputado Walter, que, se eu não estivesse na Mesa, eu deveria ser a pessoa do Partido dos 

Trabalhadores que estivesse aí também ajudando na condução desses processos. 

 Então, eu não disse em momento algum que localidade tem a interferir alguma 

coisa. É que o assunto é sobre a Baixada Santista e não tem um deputado atuante 

participando. Esse foi o meu lamento, não contra aqueles que estão, mas sobretudo 

aqueles que não estão foi a nossa crítica.  

 Então, assim, Sr. Presidente, eu queria terminar dizendo que fique, sobretudo às 

pessoas que estão nos acompanhando pela TV Alesp, pelas redes sociais, claro: essa tese 

de que a CPI foi criada por conta de toda essa discussão, numa briga de interesses, é a sua 

tese para descaracterizar a devida investigação.  

Era o que eu tinha a deixar, Sr. Presidente 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, esse julgamento 

caberá aos membros da comissão.  

Não havendo mais nada, eu quero apenas depositar aqui a minha plena confiança 

no trabalho do deputado Cezar. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Eu já vi aqui 

relatórios chegarem cinco minutos antes do encerramento do prazo. Tudo isso já foi...  

Participei de uma sessão em que o deputado Rui Falcão - brilhante deputado Rui 

Falcão, tenho saudade do deputado Rui Falcão, espetacular como parlamentar, como 

pessoa, como tudo, e como ex-colega de faculdade. Eu me lembro bem que na votação - 

aí não era uma CPI, mas era uma comissão que discutia a venda do Banespa para o Banco 

do Brasil -, ele leu durante 17 horas um parecer. Então isso tudo é da vida nossa. 

 Tenho certeza de que no dia 16 nós cumpriremos a nossa missão com toda a 

liberdade, com toda a audiência de todas as pessoas que eram pertinentemente 

merecedoras de serem convidadas.  
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Agradeço, então, a atenção de todos e até depois de amanhã, às 9 horas da manhã, 

quando ouviremos as últimas pessoas. Aí teremos toda a quinta, o restante da quinta, 

sexta, sábado, domingo e segunda para apresentarmos o relatório, no mais tardar, na terça-

feira. Muito obrigado a todos.  

Está encerrada a reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


