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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

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

membros presentes, nos termos regimentais e do Ato da Mesa nº 5, de 2022, declaro 

aberta a 22ª 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, colocando a região em iminente perigo de crime ambiental. 

Presentes os Srs. Deputados Maurici, este presidente, Estevam Galvão, Ricardo 

Madalena e Delegado Olim.  

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

 

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

 

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

Ricardo Madalena. 

 

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

última reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis ao pedido de dispensa, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. (Inaudível.) Ata da 21ª Reunião desta CPI. 

Bem, companheiros, esta reunião foi convocada com a finalidade de iniciarmos os 

trabalhos para a discussão e votação do relatório final da CPI. Eu abro a palavra, então, 
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diante da ausência do deputado Cezar, que é o relator, (Inaudível.) problemas de saúde 

de sua esposa, eu passo a palavra ao Delegado Olim, deputado Olim, para apresentar, 

então, o relatório. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deputado, boa tarde a todos, boa tarde, 

presidente. O que o senhor quer que eu leia? Só da consideração para baixo aqui, que eu 

fiz aqui, que eu dei uma... Eu não vou ler todo o relatório, não é? Tem umas três ou 

quatro páginas, pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Dá licença, deputado. 

Eu vou indagar dos presentes o seguinte. Esse relatório foi enviado a todos os Srs. 

Deputados. Então, na minha opinião, seria desnecessária a leitura do relatório pelo 

deputado Olim. Se todos confirmarem que receberam, ou melhor, ele considerando estar 

entregando esse relatório, ao invés de entregar na mão de cada um, tendo em vista que a 

sessão é virtual, ele comunica: “Olha, estou oficializando a entrega, é um relatório de 

tantas páginas, certo?”.  

E amanhã, na primeira sessão que nós tivermos - nós temos outras previstas, 

certo? - para tentar concluir os trabalhos da comissão ainda amanhã, amanhã, se alguém, 

ao ler o relatório - de hoje para amanhã - constatar que deve apresentar um voto em 

separado, em o fazendo, nós não, obviamente, levaremos à discussão e votação antes de 

todos terem também a oportunidade para leitura. 

Então, completamente, nós temos sessão às dez. Se houver voto em separado, 

pode ser aberta a sessão e apresentado o voto. Temos uma sessão às 11, não a faríamos; 

temos uma sessão às 14. Doze e 13 também? Então nós faríamos, começaríamos a partir 

de 14 horas, certo? Não! Mas daí terminaríamos às 15? Só paramos nas 15? Até as 15? 

(Vozes Sobrepostas.) Então tem 14, 15 e 16. É isso? Então poderiam fazer 13, 14, 15 e 

16. É um prazo suficiente para votar.  

Então o Delegado Olim lê só as conclusões, o deputado Olim, e amanhã a gente 

procede ao acolhimento de eventual voto em separado e dá um intervalo para que 

possamos então começar a discussão com o conhecimento de um, ou dois, ou três, ou 

quatro votos que existam. De minha parte é essa proposta.  

Pois não, deputado Estevam. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Não, eu estava aí pensando, 

Excelência, de fazer uma primeira sessão logo às 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - É 10 horas, a primeira 

sessão será às 10. (Vozes Sobrepostas.) Se houver um voto em separado, e tem que ter 

um intervalo (Vozes Sobrepostas.)  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Primeira sessão às 10 horas? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Dez horas. Podemos  

então dar por levantada, por encerrada esta sessão e convocar a próxima para... E todos 

recebem... Então, deputado Olim, o senhor pode disparar a entrega dos relatórios a todos 

os deputados, o parecer a todos os deputados, ok? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Sim? 

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Então, combinado, 

deputado Olim? Combinado? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Combinado. Posso começar? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, não precisa ler. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só mandar? Já mandamos. Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Já mandou. Então 

combinado. Amanhã, às 10 horas, receberemos o voto em separado, se houver -  e deve 

haver - e depois, a partir das 13 horas começaremos a discussão para caminharmos para 

a votação. 

Muito obrigado e até amanhã. 
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* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


