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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e onze, às onze horas, na sala 
trezentos e onze do Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo, reuniu-se a 
Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe, instituída pela Resolução nº 
18/2011, sob a Presidência do Senhor Deputado PAULO RAMOS e contando com a 
presença dos Senhores Deputados ANDRÉ CORREA – Relator, ANDRÉ 
CECILIANO e EDSON ALBERTASSI, membros efetivos. Abrindo os trabalhos, o 
Senhor Presidente comunicou que o objetivo desta sessão seria a deliberação de 
várias providências a serem tomadas pela CPI, destacando: 1ª) a retomada dos 
trabalhos da Comissão a partir desta data; 2º) a realização de oitivas também às 
terças-feiras, em virtude do grande número de pessoas ainda a serem ouvidas; 3ª) 
aprovação da convocação dos seguintes funcionários do Cartório do Nono RGI: 
Elizete de Matos Peres, Érica de Matos Cesar, Cesar Bezerra, Eric Sander de 
Queiroz Pedro, Cleber Willian Rocha de Oliveira e Elizeu da Silva; 4ª) aprovação das 
próximas oitivas, nas seguintes datas: dia vinte e dois de novembro de dois mil e 
onze, com a convocação de representantes das empresas CARVALHO HOSKEN, e 
CYRELLA BRAZIL; dia vinte e três de novembro de dois mil e onze, com 
representantes da BROOKFIELD INCORPORAÇÕES, CONSTRUTORA SANTA 
ISABEL e WROBEL CONSTRUTORA; dia vinte e nove de novembro de dois mil e 
onze, com funcionários do Nono RGI; dia trinta de novembro de dois mil e onze, com 
a oitiva dos Senhores ADILSON ALVES MENDES e CESAR BEZERRA, titular e 
substituto do Nono RGI, e do Senhor PASQUALE MAURO, proprietário de terras na 
Barra da Tijuca. Colocadas em votação as propostas foram aprovadas. Em seguida, 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente concedeu a palavra e não havendo 
mais quem dela quisesse fazer uso, agradeceu a presença de todos e suspendeu a 
reunião para que fosse elaborada a Ata.  Reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e 
aprovada, do que para constar, eu, Fernando José A. Cozzolino, secretário, matrícula 
201.385-2 lavrei a presente Ata, que  vai subscrita por mim e pelo Senhor Presidente. 

 
    Sala das Comissões, 16 de novembro de 2011. 
(a)Fernando José A. Cozzolino - Secretário 
(a)Deputado PAULO RAMOS-Presidente 

 


