
 Divisão de Registro de Pronunciamentos 

CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS 

15.03.2022 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - (Áudio indisponível até 

este momento.) Eu entrei antes?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Com a palavra deputado 

Ricardo Madalena. 

 

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

reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Bem, estando todos os 

Srs. Deputados de acordo, fica então considerada aprovada a Ata da 23ª reunião desta 

CPI. Bem, conforme nós combinamos, já houve o tempo necessário para as pessoas 

lerem o voto em separado, mas eu deixaria a critério do deputado Maurici a leitura, só 

pedindo a ele, se possível, dispensar a leitura dos considerandos, e concentrar só nas 

conclusões. 

Ok, deputado Maurici? Podemos contar...? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Com a palavra o 

deputado Olim. Pois não, deputado Olim.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deputado, será que a gente pode ler primeiro 

o nosso relatório do relator aqui? (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Pode. O deputado 

Maurici está concordando. Todos estão de acordo? Então, vamos começar pela leitura 

do relatório do deputado Olim, das conclusões, obviamente. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Ok. Bom dia a todos, bom dia, presidente.  

“(Inaudível.) importância da obra, faz-se necessário um monitoramento mais 

frequente. Mostra-se muito arriscado e temeroso que a avaliação seja feita anualmente. 

Por isso, recomendamos que ela seja feita mensalmente. Salientamos que é primordial 

que a Cetesb adote essa medida perenemente. 

Ainda sobre os dados do monitoramento da cava, enviados pelo princípio da 

transparência, garantido pela Constituição Federal, que assegura ao cidadão o acesso 

aos dados públicos, gerados (Inaudível.) que todas as informações sejam publicadas em 

sítio eletrônico de forma fácil, precisa, com mais elementos de busca, para facilitar o 

acesso à informação também pelo cidadão comum, alertando ainda, caso as obras de 

grande vulto, como essa, nosso objeto de investigação, que devem primar pela 

perspicuidade.   

Indicamos também que seja reforçada a fiscalização, mediações e controle de 

qualidade, para garantir a vida marinha, especialmente em relação aos peixes e 

crustáceos. 

Por fim, consideramos a sinalização da cava ineficiente. Solicitamos que seja 

refeita com urgência uma nova marcação da área, com mais boias e mais visibilidade, 

para evitar que os grandes navios circulem na área, como as pequenas embarcações, e 

garantindo que seja respeitado o limite de velocidade no entorno. 

Encaminhamentos.  

Em atenção ao previsto no Caput do Art. 34 do Regimento Interno desta Casa, 

decidimos encaminhar este relatório, para publicação de seu inteiro teor no Diário 

Oficial do Estado. Enviar cópias deste relatório para as seguintes autoridades: 

1 - Mesa Diretora desta Casa, para as providências de sua alçada, ou do Plenário, 

com o fito de fazer publicar o inteiro teor deste relatório no Diário Oficial do Estado, 

bem como encaminhar ou fazer aprovar as proposições aqui sugeridas.  

2 - Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. 

3 - Comissão de Meio Ambiente. 

4 - Governador do estado de São Paulo. 

5 - Cetesb, para ciência do inteiro teor que restou apurado do trabalho realizado na 

Comissão, bem como das medidas propostas neste relatório final. 

6 - A VLI Logística S.A., para ciência do inteiro teor que restou apurado do 

trabalho realizado na comissão, bem como das medidas propostas neste relatório final. 
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7 - Usiminas, para ciência do inteiro teor que restou apurado do trabalho realizado 

na comissão, bem como das medidas propostas neste relatório final. 

(Inaudível.) Deputado Delegado Olim foi o sub-relator.” 

É isso que eu tenho a dizer, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Agradeço o deputado 

Olim, e, antes de abrirmos, então, a discussão, vamos passar a palavra ao deputado 

Maurici, para a leitura da parte conclusiva do seu voto. Tem a palavra o deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Agradeço V. Exa., Sr. Presidente. Embora o senhor 

tenha invocado na última reunião um exemplo do deputado Rui Falcão, que leu durante 

17 horas um relatório na tribuna, eu vou me furtar a isso, eu vou ler apenas o capítulo 

oito, que diz respeito às conclusões, as recomendações. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Obrigado, deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - “8 - Conclusões e Recomendações. 

A atividade da Usiminas com anuência da Cetesb foi realizada sem o prévio e 

adequado EIA/Rima, que tivesse avaliado o impacto ambiental da dragagem até a 

profundidade de 15 metros.  

O licenciamento prévio que tramitou na Secretaria de Meio Ambiente, 

assessorado pela Cetesb, e que foi avocado e aprovado pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente de São Paulo, não é o mesmo que está em execução. Aquele aprovado trata 

claramente de uma dragagem de manutenção de até 12 metros.  

 O descarte, sem autorização prévia, de sedimentos altamente contaminados com 

substâncias e compostos químicos foi realizado em cava aberta em área da União. O 

material, com alta concentração de substâncias e compostos químicos tóxicos, foi 

enviado para uma área que antes da ação de escavação era totalmente limpa, sem 

qualquer tipo significativo de contaminação.   

 Tal situação teria outro desfecho se a legislação fosse atendida e se não fosse 

obstada a participação social garantida no Art. 20 da Resolução Conama 237/97 e nos 

itens b e c do § 5º do Art. 19 da Lei estadual 9.509/97 de São Paulo; a deliberação nº 
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50/92 do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, o Consema; e a 

inobservância das melhores técnicas e práticas ambientais disponíveis, que resultou na 

destinação de resíduos tóxicos presentes em sedimentos dragados para a cava 

subaquática, em desconformidade com o EIA/Rima e maculando bens de uso comum do 

povo. 

A importância dessa assertiva se verifica no que tange aos limites da 

discricionariedade técnica do órgão de controle ambiental, que é moderada pelo 

Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, que deve deliberar sobre pareceres, 

aprovando ou não, que visem à implantação de empreendimentos com elevado potencial 

poluidor, como é o caso da instalação de uma cava tóxica no leito do estuário de Santos. 

A Lei estadual nº 13.507/2009, em seu Art.  2º, inciso VI, estabelece que estão 

entre as atribuições do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, o Consema, 

apreciar os estudos e relatórios de impacto ambiental EIA/Rima por solicitação do 

secretário do Meio Ambiente ou por decisão do plenário. Assim, ao se desconsiderar a 

referida lei, não somente alijou o Consema de suas funções de ofício como privou a 

população da participação social em audiências públicas obrigatórias. 

O canal para navegação de Piaçaguera foi inaugurado em 1965, após dragagem e 

retificação da calha natural dos rios Mogi e Piaçaguera, o que o deixou 60 metros de 

largura, 10 metros de profundidade e 8,5 km de extensão (Cetesb 2005). Em 1979, a 

profundidade do canal de Piaçaguera foi aumentada para 12 metros e, em 1996, a 

dragagem desse canal foi suspensa devido à alta concentração de contaminantes no 

material sedimentado em seu leito. 

Em 3 de agosto de 2005, após avocar para si a deliberação sobre o licenciamento 

da dragagem do canal de Piaçaguera, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

Consema, aprovou o parecer da Secretaria do Meio Ambiente do estado, SMA, que 

considerava ambientalmente inviável a dragagem do canal de Piaçaguera pretendida 

pela Companhia Siderúrgica Paulista. Nessa reunião do Consema, foi dito pelo 

representante técnico do empreendedor que as alternativas locacionais analisadas para a 

disposição do material não contaminado eram área oceânica e o dique do Canal C. 

Sobre as alternativas locacionais analisadas para disposição do material 

contaminado, foram elencados o Dique do Furadinho e as cavas confinadas do Largo do 

Casqueiro, do Largo de Cubatão e do Largo do Caneu e a cava submersa do canal de 

Piaçaguera. Sobre as alternativas escolhidas para a disposição de todos os sedimentos, 



 Divisão de Registro de Pronunciamentos 

foram cavas e áreas confinadas por diques e situadas em área de propriedade da Cosipa 

ou sob sua gestão.  

No Capítulo 5 do estudo de impacto ambiental, consta que, para a destinação dos 

2.500.000 m3 de sedimentos com e sem contaminação, foram pesquisadas 16 

alternativas tecnológicas e locacionais, as quais, segundo as tecnologias e conceitos 

envolvidos, podem ser distribuídas em seis grupos de disposição, processo e tratamento:  

1 - Quadrilátero de disposição do material dragado no oceano;  

2 - Disposição em cavas;  

3 - Disposição em área confinada por diques;  

4 - Disposições especiais; 

5 - Processos industriais; e 

6 - Tratamentos. 

Na página 3 do Capítulo 3 do relatório de impacto ambiental, é apresentada a 

Tabela 01, com alternativas de pontuação para cada alternativa. Deve-se destacar que a 

cava que efetivamente está sendo implantada no Largo do Casqueiro não é confinada, 

podendo ter semelhança com a alternativa cava submersa ou com a alternativa cava 

criada pela mineração, porém submersa. 

Nesse processo, ao que parece, a escolha final por essa técnica se pautou em 

potencializar lucros e socializar prejuízos, pois se trata de uma cava subaquática tóxica 

em detrimento do meio ambiente, comportando severos riscos à flora, à fauna e à saúde 

humana, longe, portanto, de se alinhar a um desenvolvimento sustentável. 

Nos objetivos dispostos no Capítulo 2 do EIA/Rima, fica claro que o estudo de 

impacto ambiental tem por objetivo o licenciamento ambiental das áreas de dragagem 

de manutenção do canal de Piaçaguera, tendo em vista a manutenção das condições 

adequadas à navegação entre o Porto de Santos e os terminais portuários da Cosipa e da 

Ultrafértil, bem como o estabelecimento de medidas voltadas ao gerenciamento de 

passivos ambientais relacionados a atividades de dragagem na área de influência direta 

do empreendimento.  

Assim, de fato, não existe licença ambiental tramitada na Secretaria de Meio 

Ambiente e aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente que autorize uma 

dragagem no canal de Piaçaguera até uma profundidade superior a 12 metros. Portanto, 

se a atividade estiver circunscrita apenas a Cetesb, Usiminas e Ultrafértil, é irregular. É 

irregular, repito, por estar alijando do processo, além do Consema, todos os atores 

sociais interessados. 
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Não houve a legal participação do controle social e da sociedade exigida na lei. O 

fato de a Cetesb ter exigido uma série de estudos que fundamentam e complementam o 

EIA/Rima original não lhe outorga direitos para afastar do processo a competência do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo e cassar o direito do controle social 

e da sociedade civil organizada e não organizada de participar do licenciamento por 

meio das audiências e manifestações possíveis no curso licenciatório lícito. Aliás, 

enterrar sedimentos contendo os resíduos tóxicos sem qualquer anteparo impermeável 

que livre o contato dos recursos ambientais é evidentemente inadequado.  

O que se verifica é a irregularidade das atividades por falta do devido 

licenciamento e a disposição dos sedimentos da cava subaquática não confinada aberta 

no Largo do Casqueiro, o que está em total desconformidade com os estudos de impacto 

ambiental da dragagem e manutenção apresentado em 2004 e 2005. Além disso, a cava 

implantada não tem apenas 15 metros como foi previsto no EIA-Rima, mas sim 25 

metros.  

Esta cava, sob o ponto de visto da análise ambiental integrada, é que de fato está 

determinando a perpetuação do potencial tóxico atualmente existente nos sedimentos e 

pereniza, além dos riscos ambientais advindos de sua manutenção, também riscos à 

saúde pública.  

A localização da área de disposição do material dragado não poderia ser pior, pois 

está bem no meio de uma curva de aproximadamente 90 graus no trajeto de navios 

gigantescos e, assim, sujeita a colisões e abalroamentos que podem desestabilizar e 

danificar a cava, sobretudo quando não se tem bem claro os processos que ocorrerão 

com o coquetel residual orgânico tóxico nela depositado.  

Sob o ponto de vista técnico, não há qualquer dúvida sobre a existência de 

diversas outras soluções para a carga tóxica e a existência dos sedimentos dragados. 

Respeitados autores demonstram com clareza a relação de custos entre as tecnologias 

existentes.  

A relação entre custos e benefícios não deve privilegiar quem causa o dano, pois 

esse deve reparar e indenizar pelos prejuízos causados independentemente do ganho 

financeiro. Em questões ambientais as vantagens que superam as desvantagens devem 

ser adotadas.  

Em uma análise mais apurada, essa cava tóxica em longo prazo se configura em 

simples transferência de passivo, maculando áreas que continham material limpo e que 
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foi alijado em oceano e, no buraco aberto, se introduziu sedimentos com altos teores de 

resíduos tóxicos, uma figura que apresento neste relatório.  

Na página seis do capítulo três do Rima está disposto um quadro que eu reproduzo 

aqui, onde claramente deveriam ser destinados apenas um milhão e 200 mil para ter as 

cavas confinadas. Ao olhar a página 18 do capítulo cinco dos estudos de impacto 

ambiental vê-se que poderá verificar que existem diferenças cruciais entre as cavas 

confinadas e as cavas contidas.  

As cavas contidas, que estão implantadas no estuário santista, especificamente no 

Largo do Casqueiro, à revelia do EIA/Rima aprovado pelo Consema, são semelhantes 

às reportadas a figura três, que, lamentavelmente, não posso compartilhar aqui, melhor 

detalhado numa figura a seguir que apresento no parecer em separado.  

No quadro da cava do Casqueiro, implantada abaixo de um banco de sedimentos 

que fica exposto em maré muito baixa, é importante observar que as informações são 

conflitantes na tabela do Rima, em que se relata um milhão e 200 mil metros cúbicos a 

serem lançados em três cavas confinadas e no estudo de ambiental, que relata que um 

milhão e 400 mil metros cúbicos seriam lançados apenas no CAD Casqueiro.  

A indicação do estudo de impacto ambiental é que essa cava é semelhante a 

anterior. Assim, é importante transcrever o que lá está escrito. “EIA 5.5.2.2. Essa 

alternativa compreende a construção de uma cava no Largo do Cubatão, cercada por um 

dique de isolamento, com cerca de 3,5m de altura - aflorando acima do nível máximo da 

água - para evitar a influência de correntes de marés no seu interior, garantindo assim o 

confinamento do material disposto.  

A cava terá aproximadamente 15 m de profundidade, sendo a localização da 

mesma, função da baixa profundidade da região e pequena influência das correntes de 

marés. Deverá ser mantida uma distância superior a 30m dos manguezais. A cava 

poderá abrigar até 937.000 metros cúbicos de material proveniente da dragagem, não 

considerando o seu empolamento.  

A construção da cava será por draga de sucção e recalque e, concomitantemente à 

dragagem, será construído o dique de isolamento. O enchimento da cava será por meio 

de sucção das áreas a serem dragadas e recalque para dentro da cava. A água 

proveniente deste processo será retirada de dentro da cava por meio de um vertedor tipo 

tulipa, isolado por uma cortina de geotêxtil, para impedir a saída de material sólido (que 

contém a maior parte dos contaminantes).  
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A tubulação do vertedor será submersa e o lançamento será encaminhado para a 

parte profunda do canal de acesso, onde estará sendo realizada a dragagem. A operação 

de descarga deverá ser extremamente controlada, com o objetivo de minimizar o 

turbilhonamento.  

Após a disposição do sedimento dragado na cava, será observado um prazo para 

que ocorra o adensamento do material, e então será aplicada a cobertura, utilizando-se o 

próprio material do dique de isolamento, recompondo assim a configuração original da 

área.  

Os impactos de ordem geotécnica, tais como recalques e rupturas de solos moles 

na fundação do dique, ocorrerão durante as fases de construção do mesmo. Por se 

localizar na foz do rio Cubatão, poderá haver alguma influência sobre a sua 

hidrodinâmica. Também haverá impacto sobre a avifauna, pela existência de bancos de 

areia utilizados por aves migratórias, e sobre a pesca”.  

A unidade de confinamento está acima descrita, denominada no estudo de impacto 

ambiental como cava confinada, nada tem a ver com a cava que está sendo implantada 

no Largo do Casqueiro. A cava descrita no estudo de impacto ambiental se assemelha às 

confinadas, e as que estão sendo implantadas são cavas contidas, muito inferiores. E 

todos nós, deputados que participamos da visita à cava, pudemos observar isso.  

Na publicação ‘Planning and Design of Ports and Marine Terminal’, em português 

‘Planejamento e Projeto de Portos e Terminais Marítimos’, esclarece que o uso de 

instalações de CAD é geralmente restrito ao descarte de materiais levemente ou 

moderadamente contaminados e que uma instalação de descarte confinado é um local 

cercado por diques que se estendem acima do nível de maré alta. A instalação pode ou 

não ser revestida, dependendo de condições geológicas e hidrológicas e do grau de 

contaminação dos materiais dragados.  

Em comparação com as instalações de CAD, as cavas confinadas são 

relativamente caras, mas podem ser a única opção para sedimentos moderada e 

altamente contaminados. As cavas confinadas têm sido uma solução comum para o 

descarte de material dragado e têm sido mais amplamente usadas do que as instalações 

de CAD para sedimentos contaminados. 

Em relação ao uso do espelho d’água, que requer autorização da Secretaria do 

Patrimônio da União, a Cetesb comete um equívoco no licenciamento, desta feita em 

relação à autorização da Secretaria de Patrimônio da União, uma vez que não foi 

concedida à VLI a certidão do uso espelho d’agua, documento obrigatório no 
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licenciamento de empreendimento com esta localização, conforme a manifestação do 

então superintendente da SPU no estado de São Paulo, o Sr. Robson Tuma, dirigida ao 

Ministério Público: 

‘As obras ou intervenções a serem realizadas devem obrigatoriamente ser 

precedidas de autorização da SPU nos termos do Art. 6 do Decreto-Lei nº 2.398, de 

1987, e do Art. 33 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, a qual deverá observar 

também o Art. 9 desta lei, que veda ocupações que estejam concorrendo ou tenham 

concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso do povo comum, de 

segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação de 

ecossistemas naturais e das vias federais de comunicação’. 

Vale ressaltar que esta CPI não logrou convidar sequer o então superintendente da 

SPU Robson Tuma para esclarecer qual era a divergência que ele via em relação ao que 

estava sendo produzido no licenciamento. O enchimento da cava foi realizado com base 

em decisão liminar da Justiça Federal de São Paulo, proferida em 1º de dezembro de 

2017, para permitir a continuidade das obras de dragagem e disposição de material 

dragado na cava subaquática. 

Com fundamento nas disposições supracitadas pelo superintendente da SPU à 

época, a mesma emitiu multa, cujo valor atualizado pode corresponder a centenas de 

milhões de reais. No entanto, como esta CPI não obteve a documentação atualizada que 

comprove o estágio atual destes processos, espera-se que os órgãos a quem será 

remetido este relatório, em especial o Ministério Público Federal e o Estadual, possam 

concluir este aspecto da investigação. 

Uma questão lateral ao objeto desta CPI, porém insistentemente aventada no 

decorrer da investigação, é a disputa judicial entre os proprietários da Ilha das Cobras, 

situada defronte ao local onde foi construída a cava subaquática que, alegam, ficou 

parcialmente inviabilizado pela cava seu projeto de implantação de um novo terminal 

portuário. A VLI/Usiminas contesta essa inviabilidade. 

Os proprietários da Ilha das Cobras ingressaram com ação judicial pleiteando 

indenização por esbulho possessório. A VLI/Usiminas obteve sentença favorável em 

primeira instância, que foi reformada pelo Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi 

mantido no Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar agravo apresentado pela VLI. Por 

orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de primeira instância vai realizar 

uma perícia técnica. 
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A comprovação de responsabilidade técnica referente à elaboração do projeto 

executivo e execução da cava subaquática encaminhada pela VLI a esta CPI não é 

conclusiva. Na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, reproduzida aqui, 

“Atividade Técnica” é mencionada apenas dragagem e estabilidade de taludes, não 

havendo nenhuma referência à cava. 

Apenas no campo 5, “Observações", há uma menção à execução da Cava, porém 

sem referência ao projeto executivo. O órgão responsável pela emissão da ART a quem 

será encaminhado o presente relatório, no caso o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, poderá, posteriormente, dirimir se há ou não irregularidade e se, no caso de 

sinistro, há quem responda pelo ocorrido. 

Por fim, levando em consideração que a gigantesca cratera escavada no Largo do 

Casqueiro e preenchida com sedimentos altamente contaminados produz impacto no 

meio ambiente, gera imenso passivo ambiental que vai perdurar por gerações; que existe 

significativo risco de danos à cava por abalroamento de navios ou fenômenos naturais;  

que o processo de licenciamento conduzido pela Cetesb está eivado de irregularidades 

com a emissão de licenças de instalação após vencimento do prazo previsto na licença 

prévia; que a dragagem do canal extrapolou a profundidade e os volumes estipulados na 

licença prévia; que a disposição dos sedimentos foi realizada pela VLI/Usiminas de 

forma totalmente diversa da autorizada na licença prévia e, deste modo, foi suprimida, 

de fato, a participação da sociedade por meio de audiência pública, da mesma forma que 

se obstou o poder decisório do Conselho Estadual do Meio Ambiente - Consema, que 

deliberou sobre outro projeto que não aquele que foi executado, tudo à revelia da 

legislação que regula o processo de licenciamento ambiental, recomenda-se, além da 

apuração individualizada e corporativa das responsabilidades nos âmbitos 

administrativo, cível e criminal, a realização de estudos com o objetivo de apontar 

soluções para o descomissionamento da cava subaquática, com a retirada, tratamento e 

disposição adequada dos sedimentos contaminados, a reintegração do espaço ao meio 

ambiente e a descontaminação do Canal de Piaçaguera, com especial atenção aos 

manguezais. 

Encaminhamentos.  

Em atenção ao previsto no caput do Art. 34-C do Regimento Interno desta Casa, 

recomendamos que os presentes trabalhos investigatórios sejam encaminhados em sua 

integralidade: 
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1. Presidência da Assembleia Legislativa para disponibilização integral da versão 

digital no sitio eletrônico da Alesp; 

2. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

3. Comissão de Atividades Econômicas; 

4. Casa Civil do Estado para ciência do Sr. Governador; 

5. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; 

6. Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 

7. Ministério Público do Estado; 

8. Gaema Baixada Santista; 

9. Procuradoria da República no Município de Santos; 

10. SPU - Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo; 

11. Autoridade Portuária de Santos - antiga Codesp; 

12. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo; 

13. Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista; 

14. Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

15. Agencia Metropolitana da Baixada Santista; 

16. Prefeitura Municipal de Cubatão; 

17. Prefeitura Municipal de Santos; 

18. Prefeitura Municipal do Guarujá; 

19. Câmara Municipal de Cubatão; 

20. Câmara Municipal de Santos; 

21. Câmara Municipal de Guarujá.” 

Dito isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, encerro a apresentação do voto em 

separado. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Obrigado, nobre 

deputado Maurici. Vamos abrir a discussão em torno dos dois votos. O voto do relator e 

do sub-relator, e o voto do deputado Maurici. Estão abertas as inscrições.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Me inscrever, Sr. Presidente. 

 

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

Madalena. Ninguém mais se inscreve? Eu vou me inscrever para falar também, como 

deputado da comissão. Ninguém mais se inscreve? 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, só para tirar uma dúvida. 

Vamos votar nesse momento ou é para comentar sobre os relatórios? É isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Nós vamos discutir os 

relatórios. E, logo em seguida, encerrada a discussão, a gente parte para a votação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Então eu retiro a minha inscrição. 

Porque eu já ia fazer a justificativa do meu voto.   

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Então está bom. Então, 

não havendo nenhum outro orador inscrito, eu passo a palavra a V. Exa., deputado 

Ricardo Madalena, para fazer a minha manifestação, o encaminhamento, a discussão.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Como eu disse, Sr. Presidente, eu abro 

mão da minha fala, e vou fazer uma simples fala na hora do meu voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. Eu passo a 

Presidência a V. Exa., deputado Ricardo Madalena, para fazer uma manifestação.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Como presidente 

interino desta CPI, e vice-presidente, eu passo a palavra ao deputado Barros Munhoz, 

para fazer uso dela. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Caros companheiros, membros da CPI, eu 

fiz uma defesa enfática da existência da cava e de tudo o que foi feito para ela chegar 

onde chegou, pela importância que ela tem para o combate à poluição na Baixada 

Santista, combate à poluição que eu acompanhei desde 1985 até hoje. Desde o fatídico 
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incêndio da Vila Socó, que talvez tenha colaborado para eu vir a ser o chefe do 

escritório da Petrobras em São Paulo.  

Desde aquela barbaridade ambiental que era a região de Cubatão, considerada a 

região mais condenável do mundo em matéria de Meio Ambiente. E acompanhei, 

juntamente com a Cetesb, que estava dando os seus primeiros passos, juntamente com 

tantas entidades ambientalistas.  

Especialmente, quero fazer uma menção ao SOS Mata Atlântica e a tanta gente 

interessada em acabar com aquela barbaridade, que era um verdadeiro morticínio 

permanente na Baixada Santista.  

Aquela mancha, aquela vergonha nacional, eu acompanhei essa história toda, que 

chegou hoje à situação de ser, essa mesmíssima região, “case”, ou usando o português, 

que é mais correto, exemplo para o mundo, considerada a melhor demonstração do 

mundo de como se pode recuperar o meio ambiente e de como se pode cuidar do meio 

ambiente.  

Uma das coisas muito positivas para isso foi a solução do desassoreamento do 

Canal de Piaçaguera e de uma destinação correta daquele resíduo tão pernicioso, que se 

acumulou lá durante anos e anos, décadas e décadas, produzido por várias e várias 

empresas situadas naquele complexo industrial da Baixada Santista. Então eu estou 

convicto de que tudo foi feito com o maior carinho, com o maior cuidado, com a maior 

intenção de fazer a coisa (Inaudível.).  

Por outro lado, eu vejo o seguinte, as CPIs nossas, em sua grande maioria, 

infelizmente, para nós, não têm um objetivo correto. Esta daqui tem uma parte que 

justifica a sua existência e é a parte do meio ambiente, que é a parte do prejuízo aos 

moradores, certo?  

Agora, a outra parte é vergonhosa, para se dizer o mínimo, é a parte de uma 

empresa privada pertencente a um cidadão chamado Sérgio Amaral dos Santos querer se 

locupletar à custa de realização de empreendimento tão sério, tão importante, tão 

cuidado quanto a construção da cava. 

A história é simples e rápida. Ele é proprietário da Ilha das Cobras desde 1974, 

que era do pai dele. Depois o pai dele passou para ele. Muito bem, interessante, o pai 

dele adquiriu em 1974 essa ilha de um cidadão, Hilário Tomaz Galvão, que não era 

proprietário, assim como o Sr. Sérgio não é o proprietário da área, ele é o beneficiário, o 

usufrutuário da área. A área é da União, ele não pode vender, não pode se locupletar, se 

utilizando dessa área.  
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Então o que eu queria dizer é que esse aforamento é de 1933, portanto, ano que 

vem vai fazer 90 anos que essa ilha está, uma parte do tempo, até 74, portanto, 41 anos,  

nas mãos do Sr. Hilário Tomaz Galvão. E a partir de 12 de setembro de 73, não é nem 

de 74, de 73, embora haja um documento que é de 19 de novembro de 74 pedindo o 

registro no serviço de patrimônio da União, esse imóvel passou a ser, então, do Sr. 

Celso dos Santos Filho. Está aqui, 1973, portanto, exatamente há 50 anos. Desde essa 

data, de 73 até agora, é então não mais do Sr. Hilário, e era do Sr. Celso Santos, pai do 

Sérgio, e agora passou a ser do Sérgio. 

O Sr. Sérgio tem um hábito interessante (Inaudível.) nome dele. Essa propriedade 

atualmente é da Sociedade Náutica da Ilha das Cobras, sociedade não sei o que da Ilha 

das Cobras, sociedade não sei o que da Ilha das Cobras. E 0,10% das ações, coisa assim 

de dez mil reais, 15 mil reais, propriedade do Sérgio Amaral dos Santos, mas o dono é 

ele. Ele é o dono de todas essas empresas. E nessas empresas também ele tem o hábito 

de não usar o seu próprio nome como acionista majoritário.  

Mas isso não interessa a nós, o que interessa é o seguinte, minha gente, é que é um 

golpe que está se pretendendo dar no Estado, é um golpe que está se pretendendo dar, 

porque está se defendendo aqui a extinção da cava, que é uma coisa que está sendo 

comprovadamente bem-sucedida.  

Os índices todos que são auferidos através de monitoramentos frequentes, 

constantes, mostram a melhoria da qualidade da água, a melhoria do meio ambiente, o 

que há de se fazer, sem dúvida alguma, é uma melhor atenção, uma melhor 

consideração dos pescadores, dos moradores daquelas vilas. Eles têm representações, 

eles têm pessoas que falam por eles, algumas delas vieram aqui, foram extremamente 

cordatas.  

Eu entendo que a VLI tem que dar uma atenção maior sim, tem que dar um apoio 

maior sim e tem que dar até uma colaboração para esse pessoal também crescer junto 

com o crescimento da Baixada Santista e, especialmente, da região de Cubatão. 

Então acho que explico bem facilmente o que eu estou querendo dizer. Como foi 

demonstrado aqui, e o Sr. Sérgio tentou escapar de dizer, ele disse que pôs o Bernardo 

Neto para vender a área, mas não falou que preço ele queria. É lógico, ele não pode 

falar. Ele não podia falar e nem pode falar, sabe por quê? Porque é uma aberração 

gigantesca. 

Eu tenho aqui um gráfico de como se atualiza, ele disse para mim que os 150 mil 

cruzeiros de 74 não significavam 141.660 reais em janeiro de 2022, como eu afirmei.  
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Pois bem, eu tenho aqui a forma de calcular essa atualização de 74 até janeiro de 

2022, através de um índice do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e vou 

distribuir a cada deputado. Vou mandar a cópia do valor e de como se calcula esse 

valor. Está aqui, olha: 141.660 reais. Até porque há de se convir que o real tem um valor 

muito maior do que o cruzeiro. Então, é óbvio que a conversão do cruzeiro para real 

signifique exatamente isso. Então, 141.000 cruzeiros. Se o Sr. Celso fosse vivo e ele 

fosse querer uma indenização do seu negócio, ele poderia pleitear até 141.000 reais.  

Porque ele mesmo disse, embora não seja verdade também... O Sr. Sérgio disse 

que nunca se utilizou para nada; e aqui no instrumento de venda, utilizou sim. Aqui: o 

Sr. Hidalgo tinha diversas benfeitorias na área, olha lá. Ranchos, celeiros e chiqueiros 

para porcos. E plantação de banana. Ele devia ter lá uns seis ou sete pés de banana. 

Tanto assim que o Sr. Sérgio disse que não tem nada, não faz nada.  

Há 50 anos a ilha está com eles, e eles nunca fizeram nada. Segundo ele, nem um 

pé de banana plantaram. E sabe quanto ele está pedindo de indenização? E foi pedido e 

foi dito aqui nesta CPI. Cento e cinquenta milhões de dólares, o que equivale, hoje, a 

750 milhões de reais. E na segunda vez, ou na terceira ou na quarta, sei lá quantas 

tentativas eles fizeram - e eu vou usar a palavra certa - de achacar as empresas que eles 

estavam procurando, ele sugeriu 100 milhões de dólares.  

Então, minha gente, vamos fazer uma breve conversão aqui. De 141 mil reais para 

100 milhões de dólares, nós vamos ter também uma diferença razoável. Quem disse que 

são 142 mil reais, arredondando? Quem diz isso? É o Tribunal de Justiça do Estado. 

Então, 500 milhões significam 352 (Inaudível.). Vamos imaginar que sejam só 100 

milhões. São 500 milhões de reais que eles querem de indenização - 75 vezes mais. 

Sabe de qual outro índice... Eu trouxe também um outro índice.  

Não é só o índice do Tribunal de Justiça. Esse índice é da Fundação Getúlio 

Vargas. Eu estou mandando para todos os deputados. Aqui tem até um número que eu 

não sei falar quantos por cento é, a mais, hoje, em janeiro de 2022, do que era em julho 

de 1974. Olha, dá para ler aqui. Olha aqui, é impressionante. O índice de correção do 

período e o valor percentual correspondente. Isso significaria, em números de hoje, pela 

Fundação Getúlio Vargas, meus amigos, 668 mil reais.  

Então, é isso só que eles estão querendo - transformar algo que valeria hoje 668 

mil reais em 500 milhões de reais. Ou seja, 75 vezes mais. Então, isso equivaleria a 50 

apartamentos de 10 milhões de reais, 100 unidades e assim por diante. Então, minha 



 Divisão de Registro de Pronunciamentos 

gente, eu fiz isso para dizer que só vai ter uma consequência prática a nossa CPI. Porque 

o processo através do qual eles querem indenização já está andando na Justiça.  

Ele veio aqui e disse: é uma ação (Inaudível.). Já foi, o Ministério Público 

Estadual participa, o Ministério Público Federal participa desse processo. Certo? Todo 

mundo participa desse processo. Quer dizer, o processo já está andando. O que nós 

vamos fazer é simplesmente o seguinte: dar força a esse processo que a Ilha das Cobras 

está movendo, essa indenização absurda, estapafúrdia e, a meu ver, criminosa, que está 

pleiteando.  

Então, eu faço essa colocação, reiterando que entendo que a fundamentação 

correta da CPI existe, que é a parte, como eu já me referi, do Meio Ambiente. E 

algumas pessoas que vieram aqui deram aula disso. Embora outras tivessem, a meu ver, 

mostrado realmente uma ligação profunda, indissolúvel com a Ilha das Cobras. Porque 

nem Papai Noel acreditaria em tudo o que foi feito para justificar que esse achaque 

tenha sido feito de graça, não tenha custado nada. Nem pareceres aprofundados, nem 

projetos aprofundados; aliás, projetos inexistentes também. E assim por diante.  

Então, eu encerro as minhas palavras com essas considerações. E assim que 

retomar o comando, depois, passaremos então à votação. Deputado Ricardo Madalena, 

encerro as minhas palavras.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, deputado Barros 

Munhoz, que fez as suas colocações. Eu passo a... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Maurici, só deixa eu 

passar para o presidente, porque eu fiz uso devido à vice-presidência e ele é que estava 

usando, mas, de minha parte, vamos ouvi-lo, sim. Há necessidade de ouvir o deputado 

Maurici e passo a palavra ao deputado Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Bom, o senhor passou a 

palavra para mim. Obrigado, deputado. Então, com a palavra, o deputado Cezar. O 

Maurici, (Inaudível.). 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ordem de inscritos aí, presidente.  

 

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

deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu achei, Sr. Presidente, 

que o meu voto em separado era o único proposto aqui, mas me parece que V. Exa. 

também fez uma declaração de voto em separado. Ao fazer esse reparo e reduzir toda 

essa questão da cava subaquática e da dragagem no canal a uma disputa comercial entre 

dois empresários, o senhor, na verdade, na prática, faz uma declaração muito diferente 

do que é o relatório apresentado pelo deputado Cezar e pelo deputado Olim.  

Aliás, eu faço um apelo para que esta CPI encaminhe essas suas declarações ao 

Ministério Público para que sejam apuradas, porque, se é verdade que está havendo uma 

tentativa de achaque de um empresário sobre outro, utilizando a CPI para isso... E, mais, 

sobre um aforamento da União, porque ninguém é proprietário da ilha, certo?  

Proprietário da Ilha das Cobras é a União, o que reforça o meu argumento de que 

nós deveríamos ter convidado o superintendente de patrimônio da União, quer para falar 

sobre a utilização do espelho d’água pela cava submersa, quer para falar sobre essa 

disputa envolvendo o patrimônio da União, que vai na ordem aí de 150 milhões de 

dólares, como V. Exa. coloca.  

Eu, da minha parte, quero crer que, quando V. Exa. diz que esta CPI, ou que os 

deputados, ou que a questão da cava está sendo utilizada de má-fé por um empresário, 

quero crer que o senhor não esteja insinuando a participação de qualquer um de nós, 

deputados. Eu sequer conheço o Sr. Sérgio Amaral, nunca estive na Ilha das Cobras e 

não tenho qualquer interesse nisso.  

Meu interesse, apenas, é o zelo pelo meio ambiente, em especial na Baixada 

Santista, que já tem sofrido sucessivas ameaças e tem um histórico de criação de 

passivo, como V. Exa. bem observou. Eu quero reiterar: na minha opinião, a Cetesb foi 

leniente no processo de licenciamento e a VLI/Usiminas optou pela alternativa mais 
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lucrativa, menos dispendiosa para a disposição desses resíduos e mais agressiva ao 

ambiente.  

Quero encerrar a minha fala dizendo que, primeiro, esses resíduos ficarão 

submersos naquela cava por muito e muito tempo. O tempo de vida desses resíduos é 

muito superior ao tempo de vida, inclusive, da VLI e da Usiminas, ou de qualquer um 

de nós. Eu quero saber quem, no futuro, vai pagar por esse passivo ambiental que está 

sendo causado lá hoje.  

Encerrando, quero dizer que eu vou encaminhar, vou levar pessoalmente o meu 

voto em separado, que, acredito, não será vencedor aqui, mas eu vou encaminhar e vou 

levar pessoalmente aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, aos órgãos de imprensa 

da Baixada. Já, desde já, deixo o convite aos demais deputados e deputadas que 

queiram, que possam me acompanhar nesse périplo.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Deputado, o senhor me 

permite um aparte, deputado Maurici? 

 

O SR. MAURICI - PT - Claro. Vossa Excelência tem o aparte. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Só para dizer o 

seguinte: absolutamente nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de imaginação de que 

tenha havido alguma desconsideração, algum deslize por parte de quem quer que seja. 

Muito pelo contrário, tenho o maior respeito por V. Exa., tenho o maior respeito pelo 

deputado Luiz Fernando, tenho o maior respeito por toda a bancada do PT e por todos 

os companheiros da Assembleia.  

O que eu digo é que esse pessoal é que está se aproveitando. Eles pegaram uma 

barca, eles pegaram uma onda justa, correta - do pessoal de meio ambiente, pessoal 

pescador, entendeu? -, apoiados por V. Exas., e entraram nessa barca. É isso que eu 

estou querendo dizer: que eles são os (Inaudível.) em fazer esse tipo de coisa.  

Então, que fique bem clara essa minha posição. Não há, de minha parte, 

absolutamente qualquer insinuação, mas nem de um trilhão de quilômetros de distância, 

absolutamente. Sinceramente, meu caro deputado e colega Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado, deputado Barros Munhoz. Eu tenho 

certeza das suas intenções e tenho certeza de que, se eventualmente a sua palavra 
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resvalou alguma suspeição nesse sentido, foi muito mais pelo calor do momento do que 

pelas suas intenções. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Bom, retomo a palavra 

ao deputado... Para passar a palavra, então, ao depurado Cezar. Deputado Cezar, por 

favor, a palavra está com Vossa Excelência. Está sem som, deputado, está sem o som. É 

o som dele? Já ligou. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, nobres deputados, bom dia. Eu quero 

falar que foi uma honra participar dessa CPI com grandes deputados, Maurici, Ricardo 

Madalena, Delegado Olim, Professor Walter Vicioni, Alex de Madureira, Estevam 

Galvão e Tenente Coimbra. O meu resumo foi o de uma batalha aí dos que mais fizeram 

perguntas, e foi o Ricardo Madalena, o Maurici e eu, tirando as conclusões do que eu vi 

e do que eu ouvi. Eu me baseei no meu relatório. 

As cavas subaquáticas, o que nós estamos vendo aqui é Meio Ambiente. Pelo que 

foi visto lá, eu vi, os deputados viram, houve uma recuperação do estuário, do mangue, 

houve uma grande recuperação lá. Vimos que a Serra do Mar hoje tem a fauna e a flora 

distantes daquele vale da morte que nós vimos anos atrás.  

Então a cava subaquática veio para nós sabermos, no Meio Ambiente, o que foi 

feito com 2,4 bilhões em sedimentos tóxicos. O que foi resolvido, resolvido de uma 

maneira, até me orgulho disso, de ver que o Brasil tem pessoas capacitadas de fazer uma 

cava daquela. Sinto-me até orgulhoso de ver que o Brasil conseguiu, contra grandes 

países, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, fazer uma cava que há dois anos ela já 

está ali com sedimento tóxico, uma demarcação que a gente olhou que é precária, mas é 

demarcada. 

O que nós agora como deputados podemos resolver de uma forma melhor, 

excluindo a Usiminas, a VLI, ou o Governo do Estado, ou a Cetesb, marcar com boias e 

mais boias essa cava, proteger a cava, porque foi uma obra necessária para o meio 

ambiente, e que os peixes que estão ali são sete tipos de peixes, que são rigidamente 

olhados, porque nós fazemos isso, ou seja, os peixes vão para laboratório, para ver se há 

algum vazamento, para nós justificarmos o que nós estamos fazendo aqui.  

Eu fiz um relatório aqui baseado no que o Madalena perguntou, no que o 

deputado Maurici perguntou e no que eu perguntei. Eu cheguei à conclusão de que nós 

estávamos lá discutindo Meio Ambiente. 
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Antigamente era o vale da morte, tinha 11 mil funcionários, tinha criança que 

nascia sem cérebro, e que hoje nós vimos um estuário totalmente diferente. Se nós 

acharmos que cavas não vão dar certo, o futuro vai nos dizer; mas que o governo, 

excelência Madalena e excelência Maurici, tem que fiscalizar a área melhor, tem que 

colocar boia, tem que fazer um pescado ali, para que nós notemos nos peixes se há 

contaminação ou não.  

Na minha opinião, como deputado desta CPI, relator, conversando com o Olim, 

vimos que o melhor resultado seria esse. Chegamos à conclusão de que a cava 

subaquática, bem ou mal, ela está ali há dois anos, e ela conseguiu afundar o calado, e 

hoje ali passa navio de grande porte, e leva a riqueza nossa, e traz a riqueza para dentro 

do País. 

Eu vi ali uma situação muito boa no meio ambiente nosso, da área no total. E é 

isso que nós discutimos da cava subaquática. Eu cheguei a essa conclusão, peço aos 

nobres pares que avaliem, que vejam onde eu errei, onde está errado. Mas vamos 

discutir o Meio Ambiente, quem tem razão, quem não tem razão, porque a cava está 

pronta, está sedimentada, está fechada, está segura até o momento, são dois anos.  

A gente tem um achismo, é difícil, o achismo, amanhã vai acontecer um desastre, 

amanhã pode... Olha, hoje faz um ano, triste para o nosso País, que faleceram 233 

pessoas em Petrópolis. Quem iria adivinhar isso? Quem iria falar? As cavas estão aí, 

dentro do mar. Então um acidente desse, se vier, a gente colaborou com a segurança de 

quem trafega na área, colaboramos com os pescadores, colaboramos com o Meio 

Ambiente.  

Peço a vocês que analisem aí o nosso relatório final, meu e do Olim, que a gente 

pensou bastante, fez de acordo com as palavras de vocês, aqui nós não mudamos nada, 

nós vimos várias vezes o deputado Madalena prensar, nós vimos várias vezes o 

deputado Maurici também prensar os dois lados. Não teve lado nesse caso, eu vi os dois 

lados por V. Exas. sendo prensados. E daí chegou-se à conclusão minha e do Olim de 

que esse seria o melhor relatório, e vai a julgamento de vocês. Esse é o meu parecer 

final.  

Obrigado pela atenção, obrigado por eu participar dessa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Obrigado a todos os 

companheiros. Está encerrada, então, a discussão. Vamos proceder então à votação. 

Quem é favorável ao parecer dos relatores, deputado Cezar e deputado Olim, e quem é 
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favorável ao voto em separado do deputado Maurici. Então, vamos pela ordem aqui dos 

membros, por essa ordem, né? Então vamos chamar o Tenente Coimbra. Como vota o 

deputado Tenente Coimbra? 

 

O SR. TENENTE COIMBRA - UNIÃO - Presidente, membros da CPI, 

iniciando meu voto, depois, a justificativa. Eu voto com o relator, com o relatório, tanto 

do deputado Cezar, juntamente com o deputado Olim. Enfim, esse tema é discutido a 

longo prazo aqui na Baixada Santista. Eu, morador da Baixada, isso mostra um pouco... 

Parabenizo a condução dos trabalhos, mas isso mostra um pouco como a nossa 

burocracia dentro da Assembleia, e às vezes a ineficiência de alguns assuntos que são 

trazidos de forma tardia, acabam prejudicando, como próprio disse o deputado Cezar, 

um assunto altamente já debatido, sedimentado, tampado, e estamos debatendo aqui por 

quase oito meses de CPI. Então, o real problema da contaminação ... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Vamos proceder a 

votação, depois o senhor faz a (Inaudível.). 

 

O SR. TENENTE COIMBRA - UNIÃO - (Inaudível.) Só para concluir, 

presidente, (Inaudível.) é extensa, então não é condizente com o relatório trazido pelo 

deputado Maurici. Então meu voto é juntamente com o relatório do deputado Cezar, do 

deputado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Maurici? 

 

O SR. MAURICI - PT - Voto contrariamente ao relatório, Sr. Presidente, e 

apresentei meu voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Voto agora, e voto com 

o relatório do deputado Cezar e do deputado Olim. 

Como vota o deputado Cezar? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Voto "sim". 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Vota "sim" ao relatório 

(Inaudível.) deputado Olim. 

Como vota o deputado Estevam Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Cumprimentar V.Exa. pela condução 

dos trabalhos, cumprimentar os relatores Cezar e Olim. Eu voto com o relatório dos 

relatores, deputado Cezar e deputado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Como vota o deputado 

Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, infelizmente eu não tive 

tempo de concluir um relatório em separado que eu estava idealizando. Devido à 

matéria de alta complexidade, nós estamos analisando aqui nesta CPI por quase 180 

dias, e meu voto vai ser pela abstenção.  

Eu vou aguardar o parecer dos dois relatórios apresentados hoje pelos pares, aqui 

na Casa, se será satisfatório ou não o parecer dos órgãos de controle. Aí, sim, eu 

termino o relatório que eu venho fazendo e dou entrada nos órgãos de controle. E se 

sentir satisfeito com os de controle, aí permaneço como está.  

Meu voto é pela abstenção, e recomendo que o relatório do deputado Cezar e 

deputado Olim seja encaminhado também ao MPE e ao MP. Pelo que eu vi aqui, não 

está em nenhum... nenhum dos dois aqui será encaminhado. Então, há necessidade, sim, 

de ser encaminhado para uma análise de ambos os lados aí dos dois relatórios que foram 

apresentados. Mas o meu voto é pela abstenção, e aguardar para (Inaudível.) órgãos de 

controle. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito, deputado 

Ricardo Madalena. 

Como vota o deputado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto com o relator e com o meu relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Como vota o deputado 

Professor Walter Vicioni? 
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O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Voto com o voto em 

separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Deputado Alex de 

Madureira não se encontra presente.  

Votaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dos nove deputados 

membros da comissão. O resultado da votação é de cinco votos a favor do relatório dos 

deputados Cezar e deputado Olim, e três votos... 

Desculpe, desculpe, desculpe. Um voto é abstenção e dois votos em separado, do 

deputado Maurici e do Professor Walter Vicioni. 

Está, então, aprovado o relatório apresentado pelos deputados Cezar e Olim. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Com a palavra o 

deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Apenas para parabenizar o deputado Vicioni pela sua 

coerência, uma vez que ele é autor de um projeto de lei que proíbe instalação de cavas 

subaquáticas no estado de São Paulo. Parabéns, deputado. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Bem, eu quero, ao 

encerrar esta CPI, dizer da minha satisfação. Agradecer toda a Secretaria das 

Comissões; agradecer a Procuradoria da Casa, na pessoa do Dr. Beneton. Mais uma vez 

o senhor presta um grande serviço a esta Casa que o senhor serve com tanta lealdade e 

com tanta competência. 

Também querida Beth, Elizabeth, extremamente simpática, e mais ainda, 

extremamente competente. Os técnicos da Casa, o pessoal do Som, que às vezes judiou 

da gente, mas que depois melhorou muito, e o pessoal da Comunicação também. 

Quero pedir desculpas aos companheiros pelos exageros. A minha idade já me 

leva a de vez em quando exagerar, mas todo mundo que me conhece sabe que eu não 
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faço com nenhuma outra intenção a não ser a de servir. E defendo com ardor exagerado, 

às vezes, mas defendo sempre aquilo no que acredito. Parabenizo todos e demonstro o 

meu respeito, o meu carinho, a minha amizade, a minha consideração a todos. 

Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o nosso querido estado de São Paulo, 

para que ele continue melhorando, para que ele melhore cada vez mais e para que ajude 

o Brasil a ser o país dos nossos sonhos. 

Muito obrigado. Está encerrada a CPI. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 

 


