
CPI - CAVAS SUBAQUÁTICAS

12ª Reunião da CPI - Cavas Subaquáticas 08/12/2021 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Barros Munhoz

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 25/11/2021 Dep. Maurici Req. CPI-CavSub nº 26/2021 - Requer, com base na Constituição Estadual e nos termos
regimentais, o 'convite ao Sr. Jeffer Castelo Branco, coautor do 'Relatório Técnico
Integrado sobre as inconformidades da execução do projeto referente ao Licenciamento de
dragagem de manutenção de 2005, falta de licenciamento para o aprofundamento do canal
e inconformidade e parcialidade dos parâmetros analisados durante a dragagem', para
fornecer informações e subsidiar esta Comissão Parlamentar de Inquérito com
esclarecimentos a respeito do objeto da investigação.'

2 25/11/2021 Dep. Maurici Req. CPI-CavSub nº 27/2021 - Requer, com base na Constituição Estadual e nos termos
regimentais, o 'convite ao Sr. Antônio Bernardo Neto, Consultor Portuário, que foi
coordenador do projeto T-Green na Ilha das Cobras, para prestar esclarecimentos e fornecer
informações para subsidiar esta Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito do objeto da
investigação.'

3 06/12/2021 Dep. Maurici Req. CPI-CavSub nº 31/2021 - Requer, nos termos regimentais, com base no § 2º, artigo 13
da Constituição Estadual e no inciso I, artigo 3º, da Lei nº
11.124, de 2002, o Convite ao sr. Fabrício Cardoso, empresário, vereador na Cidade de
Santos e que presidiu a Comissão Especial de Vereadores sobre a Cava Subaquática, para
relatar os trabalhos e a conclusões daquela importante Comissão, com o objetivo de prestar
as informações que tenha conhecimento e que possam contribuir para a presente
investigação.



4 06/12/2021 Dep. Maurici Req. CPI-CavSub nº 32/2021-Requer, nos termos regimentais, com base no § 2º, artigo 13
da Constituição Estadual e no inciso I, artigo 3º, da Lei nº 11.124, de 2002, o Convite ao sr.
Leandro Silva de Araújo, economista, especialista em Gestão Pública, mestrando em
Políticas Públicas pela UFABC, membro da coordenação do Movimento Contra a Cava
Subaquática (CAVA é COVA), entidade criada especificamente para tratar do objeto de
apuração desta Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de prestar as
informações que tenha conhecimento e que possam contribuir para a presente investigação.

5 06/12/2021 Dep. Maurici Req. CPI-CavSub nº 33/2021 - Requer, nos termos regimentais, com base no § 2º, artigo 13
da Constituição Estadual e no inciso I, artigo 3º, da Lei nº 11.124, de 2002, o Convite à Sra.
Maridel Vicene Polachini Lopes (Mari Polachini), engenheira agrônoma, coordenadora da
Frente Ambientalista da Baixada Santista (FABS), entidade que desde o início acompanhou
o processo de instalação e a operação da Cava Subaquática, com o objetivo de prestar a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito as informações que tenha conhecimento a respeito do
objeto da presente investigação.

6 06/12/2021 Dep. Barros Munhoz Req. CPI-CavSub nº 34/2021 - Requer, com base na Constituição Estadual e nos termos
regimentais, o convite à Sra. Patrícia Faga Iglecias Lemos, Diretora-Presidente da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB para comparecer a esta CPI e
"prestar informações e contribuir com os trabalhos da Comissão" 


