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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI ENERGIA ELÉTRICA 

23.03.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Declaro aberta a 4ª 

Reunião da Comissão Parlamentar do Inquérito da Energia Elétrica da 2ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. Gostaria de registrar a presença dos nobres deputados, 

Dr. deputado Ricardo Madalena, deputado Roberto Tripoli, deputado Carlos Cezar, 

deputado Doutor Olim. 

Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, nobre 

deputado Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Requeiro a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É regimental. 

Daremos por lida a ata da reunião anterior. Está dispensada. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, dr. 

deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - É que V. Exa. chegou correndo, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Desculpe. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - E tem as papeladas aí. É só para colocar 

votos, então, considerando a leitura das atas. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Estando os senhores 

deputados de acordo, está dispensada a leitura da ata, considerada então aprovada. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Há votos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Tá bom. Não é 

necessário pelo regimento interno, mas já que o nobre deputado exige, vamos colocar a 

voto. Quem concorda com a dispensa da leitura da ata, fique como está. Aprovada. 

 

O SR. - Isso é mais bonito. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Cezinha 

da Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Desculpe o atraso, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Hoje nós 

convidamos o Dr. Luiz Sérgio Assad, presidente do Sindicato da Indústria e da Energia 

do Estado de São Paulo, o qual eu cumprimento e convido a vir à frente. E também o 

deputado Ricardo Madalena fez um convite para o senhor Marco Antônio Villela de 

Abreu, presidente da CPFL de Santa Cruz e o Sr. José Carlos Brizola Junior, gerente 

regional da região de Santa Cruz. Por um erro nosso, da Presidência e da assessoria, não 

foi publicado com as 48 horas. Mesmo assim, então, presidente Marco parece que não 

pode vir, mas o José Carlos Brizola Junior está aí. Deputado Ricardo Madalena. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, nobre 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se nós pudéssemos ouvir o Sr. Brizola, 

gerente de serviços, e seu assistente, Cocchi, que está aqui, antecipando a fala deles, eu 
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agradeceria, porque tenho uma audiência às 15 horas na Secretaria da Saúde com os 

prefeitos da UMES. São 12 prefeitos. 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Muito fácil. Eu não 

vejo nenhum problema nisso. É só marcarmos o tempo, porque nós temos que ouvir 

também o Dr. Luiz Sérgio. É só colocarmos aí 20 minutos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você tem uma versão de pauta aí? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Dez minutos? Dá, 

deputado? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não há nenhum 

problema de invertermos a pauta. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É você que é o José 

Carlos? Quanto tempo, mais ou menos? 

Bom, está aqui o Sr. José Carlos Brizola Junior. Ele tem uma apresentação em 

PowerPoint para fazer para todos nós. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Boa tarde, senhoras e senhores. 

Quero aqui, em nome da CPFL, pedir desculpas pelo não comparecimento do nosso 

presidente, o Villela. Mas estou aqui representando toda a CPFL. Queria agradecer aos 

deputados em nome do Sr. Presidente, deputado Carlão Pignatari. Também ao convite 

do deputado Ricardo Madalena. E fico à disposição para esclarecermos as dúvidas e os 

questionamentos sobre as ocorrências e eventos. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Como foi dado dez minutos, a apresentação 

do Brizola é de dez e eu tenho um questionamento, eu gostaria que ele fosse mais 

incisivo e mais rápido nesta apresentação. 
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O SR. - Desculpe, não tem apresentação em CPI. Ele está aqui e os deputados 

começam a fazer perguntas. 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Então, vamos passar 

para as perguntas. Ele se propôs a isso, sem nenhum problema. Deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Posso iniciar, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pode, pode. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, no final de 2015 e nesses 

primeiros meses de 2016, a nossa região, o Vale do Paranapanema, tem sido assolada 

por tempestades com ventania. O número de propriedades rurais atingidas por 

desligamento é muito grande com relação aos anos anteriores. 

Nota-se que houve um grande número de ocorrências de quedas de árvores nas 

redes rurais e urbanas. O tempo de interrupção chegou a dias em alguns lugares, 

causando prejuízo ao comércio, indústria e proprietários rurais. Mesmo em ocorrências 

singelas de desligamento por motivos simples, nota-se uma demora muito grande para 

se restabelecer os circuitos afetadas. 

Sr. Brizola e Sr. Cocchi, eu vou fazer umas perguntas. Se vocês quiserem, anotem 

para depois responder tudo. 

A CPFL de Santa Cruz mantém nas cidades turma suficiente para atender a 

manutenção e as ocorrências? 

Dois. Com relação ao número de funcionários de manutenção que havia na 

Companhia Luz e Força Santa Cruz, houve diminuição no efetivo ou aumento de 

profissionais após a mudança para a CPFL? 

Quando ocorreu o desligamento de grandes proporções, notamos que a CPFL de 

Santa Cruz remaneja turmas de manutenção de outras localidades para atender as 

ocorrências. Segundo moradores da zona rural, esses funcionários acabam perdidos nas 

estradas de terra do município, que desconhecem, pois são pessoas de outras regiões que 

estão vindo para cobrir a falta de funcionário da CPFL, atrasando sobremaneira o 

atendimento. Vocês que fazem parte da direção, têm conhecimento desse problema? O 

que está sendo feito para sanar essa dificuldade, dos funcionários deslocados? 
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Eu gostaria que os senhores respondessem a esses três questionamentos, aí eu 

retorno, porque tenho mais cinco questionamentos. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Ok. Com relação às equipes, nós 

temos hoje equipes em toda a área de concessão da CPFL de Santa Cruz, então toda a 

área, pela nossa logística montada, é coberta pelas equipes operacionais. Nós mantemos 

efetivo, principalmente em Santa Cruz do Rio Pardo, que é o foco da nossa reunião. Nós 

temos lá equipes lotadas e agência de atendimento, então além dos atendimentos via 

0800, internet, SMS e tudo o mais, temos também atendimento presencial lá na 

localidade. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês têm atendimento 24 horas, de 

plantão? Equipe de plantão em Santa Cruz do Rio Pardo? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Nós temos equipes em Santa 

Cruz do Rio Pardo especificamente até as 24 horas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Até a meia-noite. E após isso? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Após isso, temos outras equipes 

que ficam de sobreaviso. Caso haja alguma interrupção ou falta de energia, essas 

equipes são acionadas em casa para fazer o atendimento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantas cidades vocês cobrem na CPFL 

de Santa Cruz? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Santa Cruz cobre hoje 24 

municípios no estado de São Paulo e mais três no estado do Paraná, que são 

Jacarezinho, Ribeirão Claro e Barra do Jacaré. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Desses 27 municípios, em quantas 

cidades vocês mantêm equipes de plantão? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - 13 cidades. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Pode continuar. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Com relação à diminuição do 

número de funcionários, nós não fizemos nenhuma redução de funcionários 

recentemente. Pelo contrário, em 2012, fizemos a primarização dos nossos serviços de 

atendimento comercial, que eram terceirizados. Primarizamos e foram contratados 18 

novos colaboradores para fazer parte do quadro da CPFL. 

É claro que em função de estrutura e estratégia operacional do grupo, temos a sede 

do grupo em Campinas e a sede da CPFL de Santa Cruz e Jaguariúna, que é outro 

grupo, lotado em Jaguariúna. Então, é lógico que nós também precisamos de 

colaboradores da Santa Cruz, com crachá Santa Cruz, trabalhando nesses locais 

também, para fazer essa interface entre a empresa Santa Cruz e o grupo CPFL. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu vou tornar a perguntar, Sr. Brizola, e 

gostaria que o senhor fosse mais incisivo na resposta. Se não souber, pode dizer 

também. 

A CPFL agora, no atual momento, quando adquiriu a Companhia Força e Luz 

Santa Cruz, a Força e Luz Santa Cruz tinha um número determinado de funcionários. 

Vocês adquiriram e isso aumentou ou diminuiu? Você tem ciência de quantos 

funcionários havia quando foi adquirida pelo Grupo CPFL? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. O número exato nós 

podemos responder oficialmente por ofício para o senhor, porque não tenho 

conhecimento de quantos funcionários existiam na empresa Santa Cruz no momento em 

que foi comprada. O que eu reforço é o seguinte, como você está dentro de um grupo, a 

sinergia do Grupo CPFL lhe possibilita fazer outras ações de maneira coorporativa, 

agregando valor também. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você acha que é suficiente esse 

número de funcionários, devido ao que anda ocorrendo neste ano com relação à 

prestação de serviço da CPFL? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você acha suficiente? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Suficiente. Nós tivemos algumas 

situações que atingiram principalmente a região de Santa Cruz do Rio Pardo de eventos 

fortuitos que não têm ação direta com a quantidade de funcionários, e sim com a 

condição climática. A CPFL de Santa Cruz fica numa região do estado de São Paulo 

que faz divisa com o Paraná que é o corredor de entrada de todas as massas frias e de 

chuva no estado. 

Normalmente, temos uma criticidade muito maior em temporais ali, o que acabou 

acontecendo principalmente no último trimestre de 2015, quando a intensidade de 

chuvas foi bem superior ao histórico que nós tínhamos. Pelos dados da média histórica 

de chuvas, nós ficamos em 155% a mais de chuvas na região de Santa Cruz e 92% a 

mais do que o mesmo período em 2014. O impacto foi muito pesado com relação à 

intensidade das chuvas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - É do conhecimento da diretoria, 

principalmente do senhor, que os funcionários de vocês são deslocados e não conhecem 

a zona rural onde estão trabalhando, desempenhando a sua função, atrasando 

sobremaneira a recuperação da energia? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Não temos esse registro de 

dificuldades com relação aos colaboradores que são alocados para fazer atividades. Até 

porque os colaboradores que vêm de cidades vizinhas para auxiliar no atendimento 

trabalham normalmente em conjunto com as esquipes locais, então não há essa 

dificuldade. Se a pessoa não conhece, a que veio de fora, sempre haverá um trabalhador 

do local trabalhando junto, que pode levá-la pelo caminho ou ao local exato onde houve 

a ocorrência. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Dando sequência, Santa Cruz do Rio 

Pardo dispõe de moderna subestação recém-inaugurada. Isso procede? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Procede. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Apesar disso, são constantes as 

reclamações de desligamento que ocorrem sempre com um vento mais forte e trovoadas 

ou oscilações de tensão que acarretam danos a equipamentos elétricos. O que a CPFL 

pode fazer para diminuir a frequência dessas ocorrências? Vocês estão tomando 

providências? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim, nós estivemos lá em 2015. 

Vamos separar em duas frentes o que entendemos por interrupção de energia. Pela 

Aneel, temos classificado um desligamento em pisca, que são as interrupções para 

manobrar sistema, transferir carga e tudo o mais, que demoram menos de três minutos, e 

interrupções realmente emergenciais ou programadas, em que se fica um período maior 

que três minutos para fazer uma manutenção corretiva ou preventiva. 

Especificamente em Santa Cruz do Rio Pardo, como o deputado colocou, 

inauguramos uma nova subestação lá, a subestação Santana. Hoje, a demanda versus o 

consumo da cidade é 50% maior, ou seja, nós temos 50% a mais de energia disponível 

em Santa Cruz do Rio Pardo do que nós tínhamos no passado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E como se justifica o que anda 

ocorrendo? Vocês não fazem a preventiva? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Fazemos. A preventiva é feita 

conforme cronograma que a própria Aneel estabelece, 20% da rede ao ano, de maneira 

que corramos toda a rede fazendo inspeção e manutenção num prazo de cinco anos. Mas 

especificamente no caso da Santa Cruz, não foi esse o problema em 2015, onde a 

população sentiu mais. O fato foi: você constrói uma subestação e tem que criar novos 

circuitos elétricos para distribuir essa energia. E não tem jeito de distribuir e puxar a 

rede nova sem desligar a antiga, por questão de segurança da própria população e dos 

funcionários. 

Muitas reclamações que tivemos em Santa Cruz do Rio Pardo foram relacionadas 

a pisca. O que é o pisca? Transferência de circuitos para isolar só a área onde iríamos 

trabalhar e construir essa rede nova para poder fazer o lançamento dos cabos. Nós 

tivemos, até metade do ano de 2015, muitas obras em Santa Cruz do Rio Pardo 

relacionadas a isso. Na região de Santa Cruz, foi a cidade onde mais houve investimento 

por parte da empresa em termos de expansão do sistema, crescimento de rede e tudo o 
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mais. Portanto, até a metade do ano, a maior quantidade de piscas e oscilações que 

tivemos lá com transferências de circuito foi para fazer obras de melhoria no sistema. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E qual a responsabilidade de vocês 

quando pisca ou oscilação acontece, é queimado um aparelho e vocês respondem que 

aquilo não cabe a vocês? Você acabou de dizer que lá ocorre o pisca e oscilação. Isso 

acarreta prejuízo à população. Qual a sua colocação? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - O que podemos afirmar é que  

todos os piscas e interrupções estão dentro dos limites estabelecidos pela Aneel. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Existe algum parâmetro que mede isso? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Existe. A Aneel estabelece os 

indicadores individuais, que são o DIC, a duração individual em que um cliente ficou 

sem energia, e o FIC, que é quantidade de vezes em que ele ficou sem energia. Isso é 

medido por sistema, não há interferência humana na tratativa desse indicador, e ele 

também é auditado pela ASS e pela Aneel. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se eu pedir um relatório, você me 

fornece? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Isso está disponível. 

Temos um limite mensal, trimestral e anual. Toda vez que esse limite é 

ultrapassado, automaticamente, na conta do mês seguinte, vem um crédito na conta de 

energia do cliente que é equivalente ao tanto que ele ficou interrompido e consumo que 

ele pratica em média mensal. Vem creditado. Então, já existe uma indenização toda vez 

que a empresa ultrapassa esse limite. 

Além disso, se ele se sentir de qualquer maneira lesado por perder alguma 

produção ou algum equipamento haver queimado em função de uma interrupção de 

energia, ele pode, e isso é uma norma estabelecida no Prodist, está em lei no setor 

elétrico, ele pode pedir o ressarcimento. Há todo um procedimento para fazer isso, ele 

deve solicitar o ressarcimento, apresentar os orçamentos, apresentar a causa da queima 
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do aparelho ou do dano. Esse procedimento é analisado e se defere ou indefere o 

pedido. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Numa regra de zero a dez, ou digamos 

em porcentagem, de zero a 100, quando é deferido e quando não é deferido? Porque 

todos os que me passaram foram indeferidos pela CPFL. 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nós podemos pedir 

para ele por escrito que apresente a quantidade de reclamações no período de 2015 

quanto foi deferido e quanto foi indeferido. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Porque acho que aí é 

um documento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Podemos questionar, mas queria ouvi-lo 

rapidinho, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Porque é o que nós 

ouvimos de todas as companhias de energia. Eu acho que no resto do mundo não tem 

tempestade, não tem vento, não tem raio, não tem trovão, porque a incidência de 

desligamento de energia é muito menor em qualquer lugar do mundo do que no Brasil. 

Aqui tudo é o vento, intempéries. Ouvimos a mesma coisa de todas as companhias. E no 

problema de queimar equipamentos elétricos, principalmente nas casas, o consumidor, 

infelizmente, está sendo completamente lesado nesse sentido, porque queima e a culpa 

não é da CPFL porque a agência reguladora diz que ela tem um prazo; quer dizer, você 

paga 100% de energia e tem que ficar sem energia por determinado tempo. Isso é o que 

estamos ouvindo e vamos ouvir todos os dias aqui, todos os dias dessa CPI, 
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infelizmente. Então, acho que temos que pedir relatórios técnicos disso e fazer as 

comparações. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 

concordo, não discordo da colocação do senhor. E só para registrar, a resposta da CPFL 

para todas as pessoas que procuraram pela nossa pessoa é sempre: não há registro de 

perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data 

e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano. Então, é como o senhor disse, 

nós pagamos um absurdo. Não existe isso de marcar, pagar amanhã, passar depois de 

amanhã. Se não pagou, cortou. Infelizmente, a situação real que vivemos no nosso País 

é essa. 

E eu queria saber aqui agora, de zero a 100... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E o pior é que na 

CPFL da região onde ele é diretor temos que escolher horário, porque se for depois da 

meia-noite também, para terminar a energia, não vamos ter atendimento. Ou vai vir de 

mais longe. Aí vai demorar um pouco mais. Então, tem que escolher também. Se fosse a 

minha atividade industrial, eu estava morto. Meus frangos iam morrer tudo por falta de 

energia elétrica, porque dá meia-noite e eu não consigo falar com a companhia de 

energia. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Brizola, o senhor como gerente, de 

zero a 100 por cento, quando vocês acabam atendendo o munícipe que teve um dano em 

seu aparelho e qual a porcentagem em que vocês normalmente respondem ao que eu 

acabei de ler aqui? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Todas as solicitações e 

reclamações de queima de aparelho são respondidas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas é praxe essa resposta que eu li 

aqui? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Não, não é praxe. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ou é averiguado caso a caso? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - É tretado caso a caso. Não tenho 

o percentual que somos obrigados a atender, deferir ou indeferir. O que fazemos é 

aplicar a regra vigente no sistema regulatório. O que o regulatório, a Aneel e a ASS, 

determina que nós cumpramos? Tal procedimento. Em cima desse procedimento, 

fazemos toda a avaliação do processo e aplicamos se é deferido ou indeferido. 

Se todos os reclamantes se encaixarem nos critérios estabelecidos para deferir um 

processo, nós vamos pagar 100%. Não existe um limite para se pagar ou não, o que 

fazemos é realmente aplicar a lei que existe para a concessão do setor elétrico. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Desculpe, Madalena. Mas qual o critério, 

objetivamente? É em cima de que critério, isso? Por favor, eu gostaria que o senhor 

fosse direto. Não fique citando lei, não fique citando Aneel. Qual é o critério, na 

linguagem popular? Porque quem está sofrendo é o povo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O que a pessoa tem 

que fazer para ser ressarcida do prejuízo? Como nós podemos fazer isso? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Na verdade, o procedimento é 

esse. Ele faz a solicitação no 0800 ou na própria agência de atendimento de forma 

presencial, abre-se um processo lá, há toda uma documentação que ele precisa 

apresentar para a empresa a partir de orçamento e laudo para comprovar que realmente 

houve a queima por influência da energia elétrica. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ele é quem tem que ir atrás de um laudo? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim, ele que está apresentando 

a... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se queimou um liquidificador que custa 

150 reais, ele tem que pagar 500 reais para alguém dar um laudo? É brincadeira isso aí, 

Brizola. Pelo amor de Deus. A tentativa da CPI aqui não é punir ou colocar ninguém na 

cadeia. É evitar, amenizar o sofrimento do povo, que é tratado como palhaço pela 
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CPFL. Vamos numa linguagem mais simples aqui, isso é ridículo. Esses critérios são 

ridículos. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Eu posso afirmar para você que 

todos os clientes da CPFL são tratados como prioridade. Não temos ninguém tratando 

ou desmerecendo nenhum cliente, de maneira nenhuma, até porque nós temos canais de 

ouvidoria para reclamações e todas as reclamações são tratadas. 

Com relação à postura da empresa, acho que ela pode ser auditada a qualquer 

momento, visitada pelos senhores lá, os processos, e não vai haver problema nenhum. 

Com relação ao que pagar, o que não pagar e a forma como isso é feito, nós temos 

a concessão. Nós não somos donos da CPFL Santa Cruz. Nós temos uma concessão, 

foi-nos colocada, e uma série de regras estabelecidas em contrato de concessão que nós 

precisamos seguir. Se não seguirmos, temos a questão de multas e penalizações por 

parte do órgão regulador. Não cabe à Santa Cruz achar ou não achar o que é bom ou 

ruim, ela tem que cumprir o que está na lei, na norma. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O órgão 

regularizador sobre o qual o senhor acabou de falar faz visitas constantes à CPFL ou 

não? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. A Arsesp nos visita 

periodicamente, fazendo fiscalizações pelo menos uma vez por ano. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Uma vez por ano? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Esse é o padrão normal dela. Ou 

sempre que tiver uma denúncia ou alguma solicitação do Poder Público para que faça 

uma investigação pontual em um processo ou outro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor acha que em Santa Cruz do 

Rio Pardo especificamente cabe fazer um pente fino, uma denúncia ou algo parecido, 

com relação aos órgãos de controle pelo que vem ocorrendo, pela reclamação constante 

da população? Como o senhor vê. 
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O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - A CPFL está à disposição. Como 

eu disse, é uma concessão, então toda vez que o Poder Público entender que prestação 

de serviço não está sendo ok... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor acha que está sendo ok, 

satisfatório, hoje? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Eu não vou apresentar minha 

opinião pessoal, eu vou apresentar a opinião do profissional Brizola, gestor da CPFL, 

perante todos os indicadores de qualidade que controlamos. Hoje, a CPFL, pelo terceiro 

ano consecutivo está entre as três melhores distribuidoras do Brasil. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Imagine as outras, então, Presidente. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - É importante destacar que 

estamos comparando todas as empresas do Brasil com a mesma régua, com a mesma 

criticidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Brizola, me 

desculpe, mas você não pode comparar a CPFL com uma companhia lá do interior do 

Pará. Nem em faturamento, nem em qualidade de atendimento, nem em nada, quer 

dizer, não há como você fazer uma comparação com uma empresa que pegou o filé 

mignon de São Paulo, que é o Eletropaulo e a CPFL, com a empresa que atende o Mato 

Grosso. Acho que não é essa a situação que nós temos que fazer. O que nós precisamos 

saber é o seguinte: o que é que nós temos que fazer? O deputado Rillo e o Madalena 

falaram muito bem. O que é que nós temos que fazer para amenizar? 

Eu tenho reclamações na minha região, o cara queima uma televisão ou uma 

geladeira que custa 2 mil reais e o laudo custa mil. Você fala que é uma regra da Aneel, 

que tem que apresentar o laudo. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que 

é. O Rillo ainda falou muito bem. O que nós temos que tentar é resolver o problema 

desse tipo de prejuízo que cai hoje, com essa dificuldade financeira que estamos 

passando. 

 

O SR. - Pela resposta dele, ele está transferindo a responsabilidade para a Aneel. 



15 
 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Não, não, de maneira nenhuma, 

não estou transferindo. Eu só estou explicando qual a regra para o ressarcimento. Agora, 

quais ações a CPFL faz para minimizar as ocorrências? É o que até estava na 

apresentação aqui, mas podemos mandar por escrito isso. 

Nós estamos fazendo vários investimentos lá. Nos últimos anos, na CPFL de 

Santa Cruz somente, investimos mais de 150 milhões de reais. 

 

O SR. - Em quantos anos? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Cinco anos. 

 

O SR. - E quanto fatura por ano? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Estou passando quais ações 

estamos fazendo. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não, mas o senhor está dizendo que 

investiu 150 milhões em cinco anos. Quanto fatura por ano? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Não tenho o dado certo para 

passar para o senhor aqui, nesse momento. Até porque o balanço de 2015 ainda não foi 

divulgado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que se 

registrasse e o senhor oficializasse que eles apresentem para nós de zero a 100%, ou 

caso a caso, quais foram atendidos e quais não foram. E qual o critério eles usam para 

isso. O órgão fiscalizador, a hora que responde, diz que está cumprindo normas. 

 

O SR. - Transfere a responsabilidade. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu acho que fica muito vago. Seria de 

grande valor o senhor fazer um ofício, oficializar a CPFL, para que ela nos responda. Eu 

não tenho mais colocações. Passo a palavra aos nobres colegas. 
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O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Sr. Presidente. Brizola, você colocou aí 

reclamações. Estou vendo aqui que a média do ano de 2014 foi de quase 43 mil 

reclamações por interrupção de serviço. As cidades que mais reclamaram na Santa Cruz 

me parece aqui que sejam Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Piraju. E me parece que 

a média continua a mesma nos últimos seis anos. Não abaixa esse número de 

reclamações por interrupção? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mesmo com o investimento de 150 

milhões? 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - E a média de reclamação continua a mesma. A 

mesma média nos últimos seis anos. Com um investimento de 150 milhões, esse 

número de reclamações não abaixa? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Quanto à quantidade de 

ocorrências emergenciais que registramos em 2013, vou dar o exemplo da CPFL Santa 

Cruz do Rio Pardo, que estamos tratando aqui. Nós tivemos uma redução, de 2013 para 

2014, em torno de 8%. Quer dizer, nós estamos reduzindo. Até setembro do ano 

passado estávamos apresentando também uma queda com relação a 2014. O que foi 

impactado no último trimestre do ano passado? As fortes chuvas e tempestades que 

pegaram a região de Santa Cruz. A quantidade de eventos praticamente triplicou e a 

maioria dos eventos são árvores de grande porte que caem sobre a rede secundária e 

primária, destruindo postes, redes e tudo o mais. Em cima disso, temos todos um plano 

já traçado para diminuir. O que é? São as manutenções normais que fazemos ao longo 

dos anos com relação à poda. Vale destacar que a responsabilidade da poda nas áreas 

urbanas é do município. A CPFL apenas faz o livramento da rede secundária e primária 

para que não haja nenhum acidente com a população. Além disso, em Santa Cruz do 

Rio Pardo especificamente, temos um trabalho junto com a área de meio ambiente e 

com a Promotoria, com a qual já tivemos duas reuniões... 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Ourinhos é coberto por vocês também? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Também. 
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O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Ourinhos, Avaré. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Também. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Piraju, Taquarituba. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Na verdade, em Ourinhos foi o dobro de 

reclamações de Santa Cruz do Rio Pardo. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Especificamente por cidade, eu 

não tenho a informação. Como o foco era Santa Cruz do Rio Pardo, eu trouxe as 

informações de Santa Cruz do Rio Pardo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Carlos 

Cezar, eu acho que vamos receber o diretor de distribuição da CPFL e o presidente, que 

deve trazer seus assessores aqui. Acho que são indagações que nós temos que fazer para 

eles, nesse sentido. É muito mais um problema pontual, onde é a área de atuação do 

deputado. Mas você vê que isso contamina todo o interior de São Paulo. Não é uma 

coisa diferente. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - É a área de concessão da companhia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E precisa trazer. 

Prepare o seu pessoal, tem que explicar, porque não é possível. Há 20 anos escutamos 

sobre árvore que caiu em cima de rede, tempestade que aconteceu, vento. Isso vem 

acontecendo há quantos anos? Não é possível. Deve haver alguma maneira de 

solucionar esse problema. Não dá. Mesma coisa aqui em São Paulo. Ficou cinco dias 

sem energia o bairro B. “Ah, porque caiu uma árvore em cima da rede”. Quer dizer, nós 

estamos já no século XXI. É uma coisa bem diferente disso aí. 
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O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Sobretudo mais celeridade para o usuário, 

mais celeridade na resposta para aquele que teve o serviço interrompido, que teve o 

equipamento queimado. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Mas se nós olharmos a 

quantidade de eventos e a causa de cada um, realmente as árvores impactam muito na 

rede, na característica rede. A maioria das redes aqui no Brasil é aérea. E rede aérea, não 

tem jeito, sofre interferência de qualquer coisa externa, não só árvores, mas objetos na 

rede, vandalismo e tudo o mais. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E quanto custa para planejar para que 

isso não ocorra? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Ricardo 

Madalena, nós precisamos passar para o SIndiEnergia para podermos ouvir uma 

explanação de regra geral do sistema elétrico de São Paulo, que ele vai fazer muito 

rapidamente. Ele tem que fazer algumas apresentações. Como é que funciona o sistema 

geral? Acho que o maior objetivo dessa CPI é chegar nessa pergunta que o senhor fez. 

O que é necessário? Você ouve falar o seguinte: “É 40 bi”, “é 20 bi na cidade de São 

Paulo”, “é 10 bi”. Tudo bem. Vamos fazer um plano diretor disso para fazer um 

investimento em 10, 20 ou 30 anos para que resolva. Nossa energia é de um valor 

assustador. Então, nós temos que ter esse tipo de investimento do estado, dos 

municípios e das companhias, que estão lá para ter uma rentabilidade que acho justo que 

tenham cada uma das empresas que fazem investimento. 

Uma pergunta muito rápida. As equipes de manutenção de vocês são da CPFL ou 

contratadas terceiras? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Hoje todas as equipes que estão 

diretamente ligadas à atividade fim da empresa são quadro próprio, quadro CPFL. Com 

exceção de... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Expansão de rede? 
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O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. Só casos pontuais, por 

exemplo, limpeza de pátio, coisas do tipo, que terceirizamos. Mas no atendimento 

comercial de cliente, manutenção, plano de expansão, construção de rede, é 100% 

CPFL. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Ricardo, 

nós podemos fazer um ofício para cada regional da companhia elétrica para ter esses 

números separadamente. Não adianta trazer aqui da companhia toda porque às vezes 

não é a realidade da sua região ou de alguma região. Mas que tenhamos setorizado, 

porque eles devem ter isso tudo informatizado hoje. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Quer dizer, é muito 

fácil termos esse tipo de explicação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - De minha parte, tudo bem, Sr. 

Presidente. Quero agradecer a disponibilidade, mesmo fora do prazo, de o Sr. Brizola e 

o Cocchi estarem aqui representando a CPFL. Sabemos que semana que vem ou na 

próxima, o presidente da CPFL vai estar aqui. Se puder fazer esses ofícios de imediato, 

seria de grande valia para termos informações para questionar aqui o senhor presidente 

daqui a uma semana ou duas. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu convidei, com 

anuência dos nobres deputados, o presidente do SIndiEnergia para fazer rapidamente 

uma explanação de como funciona o sistema elétrico em São Paulo. A partir daí, 

deputado Madalena, porque eu estive trocando ideia com alguns deputados, primeiro 

ouviríamos as reclamações que nós temos das companhias por uma ou duas reuniões 

para depois sim convidar os presidentes já mandando para eles o que nós queremos 

saber, para que tenhamos uma informação pontual e clara daquele tipo de problema. 

Acho que é melhor para todos nós, isso. Gostaria de agradecer a você, Brizola, de ter 

vindo mesmo. Nós ligamos ontem e ele foi muito atencioso, todo o pessoal da CPFL, 

dizendo que mesmo fora de prazo teria o maior prazer de vir aqui. Acho que quanto a 

isso temos que só agradecê-lo. Mas pensar um pouco como podemos fazer para 
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melhorar um pouco a vida do usuário que paga caro pela energia, tem um atendimento 

lamentável e quando vai fazer a reclamação, algumas sem fundamento, nós sabemos, 

mas em grande parte de quem perdeu as suas coisas, temos que tentar ver com a Aneel o 

que nós podemos fazer e espero que consigamos. Muito obrigado da sua presença. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS BRIZOLA JUNIOR - Ok. Nós é que agradecemos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vou passar a palavra 

para o Luiz Sérgio. Esse é Asespiano antigo, esse é velho na energia, aqui. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Em 

nome do Sindicato das Empresas de Energia de São Paulo, agradeço a oportunidade de 

estar aqui na Assembléia Legislativa, Casa de Leis, para trazer um pouco da nossa 

mensagem, da área de energia elétrica. 

Eu destacaria o seguinte, Sr. Deputado e Presidente da CPI: não tem como falar 

do setor elétrico paulista sem falar do setor elétrico brasileiro, porque a energia elétrica, 

como vou ter a oportunidade de explicar a vocês, é intrinsicamente interligada. Não tem 

como separar estados, municípios, etc. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nós só temos um 

prazo de um pouco mais de 20 minutos, porque temos comissões que funcionam aqui a 

partir das 14 horas e 30 minutos. Então, temos que acelerar para que nas próximas 

marquemos com um horário de antecedência ou num outro dia que não tenha 

comissões, para que possamos fazer com mais tranquilidade. Por isso é que eu tinha 

tentado marcar de manhã, mas alguns deputados com alguns compromissos não 

conseguiriam chegar. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Bom, o setor é um setor complexo e falar dele 

em 15, 20 minutos é um desafio tremendo. Vamos lá. A agenda que propus a trazer para 

vocês aqui tem algumas coisas que não tem como pular. Fica já o arquivo, está no 

computador aí e fica uma cópia para vocês aqui. Pode pôr o próximo, por favor. Vamos 

correr um pouquinho. Um pouco da mensagem do nosso sindicato. Nosso sindicato tem 

75 anos de fundação. São 21 empresas associadas, entre estatais e privadas, envolvendo 
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geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e gás natural. Somos 211 

empresas contribuintes no estado de São Paulo. É bastante. 

Uma coisa importante: o setor de energia elétrica é regulado por dois grandes 

comandos: a Constituição Federal, no seu artigo 21, que diz que compete à União 

explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de 

energia elétrica. Após a promulgação da Constituição de 1988, foi promulgada pelo 

Congresso Nacional a Lei Federal nº 9.074, que regulamenta esse artigo 21 da 

Constituição Federal. Evidentemente, em função disso, toda uma cadeia de legislação 

foi estruturada para poder atender a esse comando legal. Por favor, o próximo slide. Eu 

vou correr bastante. 

Aqui é um exemplo muito singelo de como é que funciona toda a cadeia de 

energia elétrica. Uma coisa importante que destaco aqui é a seguinte: energia elétrica é 

um produto que tem que ser produzido e consumido instantaneamente. Não há como 

armazenar o quilowatt-hora. Você consegue armazenar a fonte primária de energia, que 

é o gás natural, o petróleo ou a água, mas a produção não é armazenável para fins de 

consumo de energia elétrica. Nesta malha complexa, entre produção, transmissão e 

distribuição até a ponta do consumo, do setor elétrico, nós temos um triângulo, que eu 

chamaria de tripé: segurança no suprimento, universalização do acesso e modicidade 

tarifária, da qual vou falar um pouco mais adentro para vocês. 

Esse slide é fundamental para que vocês possam compreender qual a estrutura 

institucional no setor elétrico. Vocês estão vendo no canto esquerdo três linhas: linha de 

política, linha de regulação e fiscalização, os agentes institucionais e os seguimentos, ou 

seja, mercado. Quem faz política de energia elétrica no Brasil hoje? O Congresso 

Nacional, a Presidência da República, através de órgãos ligados à Presidência da 

República, e eu estacaria aquele em vermelho, que é muito importante, que é o órgão 

que faz o planejamento e expansão do setor elétrico. Eu vou dizer mais adiante o papel 

das distribuidoras nesse contexto. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Luiz Sérgio, eu só 

quero pedir licença. O vice-presidente da Comissão vai me substituir, porque tenho um 

compromisso agora. Mas quero agradecê-lo. Depois, no fim, explique por que o 

consumidor ou o industrial, o comercial, além de montar a indústria, a empresa, tem que 

pôr um gerador para ter a garantia de ter energia 100% dos minutos durante o ano todo. 

Eu devo ter hoje uns 200, 250 geradores, para ter a garantia de que não vai faltar energia 
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na minha atividade econômica. Isso aí era bom explicar. Como eu tenho que investir? 

Faço, construo, gero emprego, gero renda e o que uso? Energia. E preciso ter gerador 

para que não falte energia em alguns momentos da minha atividade. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Bom, vamos lá. Seguindo ainda então com essa 

explicação, eu destacaria três grandes organismos: a Aneel, Agência Nacional de 

Energia Elétrica, é o órgão responsável por estabelecer as regras de regulação no Brasil, 

as quais foram definidas por uma política nacional; depois, tenho o órgão ONS, o 

Operador Nacional do Sistema, responsável pela operação de todas as redes elétricas, a 

geração inclusive; e a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 

ou seja, é o organismo que faz a contabilidade financeira do setor, das compras e vendas 

de energia elétrica. 

E na linha de baixo vocês têm a geração, transmissão e distribuição, que são os 

agentes, os players, assim chamados, no mercado de energia elétrica. Eu estou correndo 

bastante porque o desafio é muito grande, de falar em 20 minutos. 

Bem, aqui olhando um pouco para o estado de São Paulo, como eu disse a vocês, 

a Agência Nacional de Energia Elétrica é o órgão responsável pela regulação por todo o 

Brasil. Ela não consegue, não tem pernas para executar esse serviço em todos os 

estados, principalmente nos municípios. Então, a Lei 9.074, perdão, 9.327, estabeleceu a 

descentralização de algumas atividades aos estados. Nem todos os estados possuem 

órgãos reguladores ou fiscalizadores. No caso de São Paulo, temos a Arsesp, que é o 

órgão responsável pela fiscalização e instauração de processos punitivos quando 

conveniente, quando necessário, em todas as concessionárias de São Paulo. Eles 

executam a fiscalização técnica, comercial, econômica e financeira em todas as 

concessões de São Paulo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, nobre deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sua graça, perdão? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Luiz Sérgio Assad. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Luiz Sérgio, qual a diferença do 

órgão fiscalizador do estado de São Paulo para com o órgão do governo federal? 

Quando eu sei que eu recorro a um ou a outro? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Primeiro, você pode recorrer a ambos sempre. 

Os estados que contêm agência reguladora a têm mais próxima de vocês, então a 

recomendação é que ela seja, digamos assim, a primeira a acatar a reclamação do 

consumidor. Aliás, a cadeia funciona assim: primeiro, o consumidor pode reclamar à 

concessionária. Se a concessionária não resolver a dificuldade do consumidor, ele tem o 

direito de reclamar à Arsesp e eventualmente ao órgão regulador nacional. A função 

desse órgão estadual é atender a esse varejo, ou seja, ele não regula, ele não estabelece 

regras. Ele simplesmente executa processos de fiscalização e de análises estabelecidas 

pela regulamentação. A Agência Reguladora de São Paulo tem um call center, um 

sistema de ouvidoria, um 0800. Na conta de energia elétrica de cada consumidor, já tem 

o call center da concessionária e da Arsesp. Então, está acessível a qualquer cidadão. 

Por favor, o próximo slide. 

Eu estava dizendo como é que você consegue, quais são as características para 

você estabelecer a segurança no suprimento, a modicidade tarifária e a universalização 

no acesso. Como você consegue, nesse emaranhado todo, estabelecer a segurança no 

suprimento? Quando falamos em segurança no suprimento, são duas coisas importantes: 

garantir que tem quilowatt-hora para ser consumido e que esse quilowatt-hora não será 

interrompido. Como você consegue isso? Claro que são regras gerais. Primeiro, você 

tem que escolher usinas que consigam produzir energia elétrica de maneira contínua, ou 

seja, usinas que você consegue despachar. O que é despachar? O operador do sistema 

fala assim: “Gere agora”, e ela consegue gerar. Você não consegue despachar uma usina 

de vento nem uma solar, mas você consegue despachar geração hidráulica e térmica. 

Segurança no suprimento inclui regras de confiabilidade em redes de transmissão, tem 
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regras para isso, e regras de qualidade no fornecimento para as redes elétricas de 

distribuição. Mais adentro eu vou mostrar que não existe uma metodologia para isso. 

Modicidade tarifária. Evidente, o conceito de modicidade tarifária, em geral, 

pode-se resumir no seguinte: tarifa justa. Não é cara, nem barata, é uma tarifa 

perfeitamente adequada. Como você consegue isso? Por várias maneiras. A primeira 

delas é a escolha de projetos de novas usinas de maneira econômica e eficiente. De 

maneira bem resumida, na ponta do consumo, que sejam as distribuidoras, elas passam 

por revisões tarifárias periódicas, as quais simplesmente têm o objetivo de extrair da 

concessionária todo ganho de eficiência e produtividade e repassar ao consumidor como 

redução tarifária. 

A universalização do acesso é a nossa característica, do Brasil, de que todo 

cidadão tem direito a consumir energia elétrica. Então, ele pode pedir para a 

concessionária e ela tem obrigação de ir lá e ligar. Em São Paulo, praticamente 100%. 

 

O SR. - Comércio também? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Comércio também. No Brasil inteiro. 

Talvez tenhamos no Brasil mais de 97 ou 98% dos consumidores atendidos com 

energia elétrica. Em São Paulo, quase 100%. Esse aqui é o desafio das distribuidoras 

energéticas. Até agora eu estava falando um pouco dos conceitos gerais, do sistema de 

potência. As distribuidoras têm o desafio de atender integralmente a demanda de 

energia que o mercado exige, a manutenção e expansão das redes elétricas, a melhoria 

contínua da qualidade e administração da compra de energia. A compra de energia é 

uma decisão muito complexa. 

Este quadro dá uma noção muito exata da importância de uma distribuidora de 

energia elétrica no contexto nacional. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado 

Ricardo Madalena. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Paulo, qualquer pessoa pode fundar 

uma empresa, fazer uma micro, comprar energia e sair vendendo essa energia no 

mercado? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Não. Veja bem. Qualquer pessoa tem o direito 

de investir em geração de energia elétrica. A produção de energia elétrica é organizada. 

Se você for um industrial, você pode construir unidades de alta produção, seja qual for a 

fonte que você utiliza, pode ser fonte de energia solar, eólica, gás natural, biomassa, etc. 

Para você conseguir construir essa unidade, deve pedir autorização para a Aneel. Uma 

vez conseguida a autorização da Aneel, você vai ter que estabelecer o seguinte: você vai 

produzir para o seu consumo próprio ou vai consumir essa energia e exportar para a 

rede? Se vai exportar para a rede, tem que negociar com a distribuidora ou com a 

empresa como vai trabalhar com esse sistema. É possível, é acessível, mas há regras que 

precisam ser seguidas. Ela é sem exceção feita, inclusive para o consumidor residencial. 

Hoje, qualquer consumidor residencial pode instalar no telhado da sua residência células 

fotovoltaicas, produzir energia solar, consumir na sua residência e colocar o excedente 

na rede. Mesmo nessas condições, você tem que negociar com a concessionária. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Deixe eu ser mais específico. A pessoa 

física que depois venha a ser jurídica, montar uma empresa adquirir energia no 

mercado, da Asesp, da CPFL, e repassar isso, vender essa energia? Isso é possível? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - É possível como uma empresa, pessoa jurídica. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você tem conhecimento disso no 

mercado? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Tem várias. A cada vez que surge um leilão de 

energia nova, que são os leilões associados a novos empreendimentos de geração, você 

pode constituir uma pessoa jurídica de propósito específico, analisar projetos de geração 
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de energia elétrica no mercado e, em cima desse projeto, propor, à época dos leilões, a 

execução daquela obra. Evidentemente, seus estudos vão indicar qual o custo da sua 

produção. Se ele for competitivo com as demais fontes de energia, ele vai vencer o 

leilão. Vencido o leilão, aí é que está a garantia. Se você decidir vender para o mercado 

cativo, você vai ter a garantia de contratos de até 30 anos para receber o fluxo financeiro 

e, por exemplo, resolver o fluxo de pagamentos dos financiamentos que você vai ter 

para fazer aquela usina. 

Agora, como pessoa física você pode fazer, com uma condição. Por exemplo, o 

Sr. Deputado. O senhor tem uma casa de campo e quer produzir energia através de 

células fotovoltaicas e consumir na sua residência. Isso é possível com a 

regulamentação que está saindo agora, recentíssima. Já tem regras para isso. Inclusive, 

você pode até juntar grupos de amigos, e isso é uma nova regulamentação que está para 

sair, produzir energia e entregar para concessionária, ou nas suas unidades de consumo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Obrigado, Presidente. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Bom, essa cadeia aqui é importante e de certa 

forma explica o que acabei de explicar para o deputado: a importância das distribuidoras 

no contexto do planejamento da oferta de energia no sistema elétrico brasileiro. Como é 

que o sistema hoje se adequa, se ajusta à demanda do mercado? Quem dá o sinal para 

esse processo é a distribuidora. Uma empresa distribuidora é obrigada a olhar para os 

próximos cinco anos e dizer para o governo quanto ela vai precisar de energia nos 

próximos cinco anos. E o governo, através do Ministério de Minas e Energia, vai lá e 

determina qual o montante de energia que tem que ser produzido nos próximos cinco 

anos. A AEP, que não estou enxergando aqui, mas talvez seja o passo número 3 ou 4, 

estabelece a seleção de projetos que estão aptos a entrar em leilão. A Aneel, que é o 

passo cinco, estabelece os editais dos leilões de energia. E o passo seis, que é a Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica, executa os leilões. Desta relação de projetos 

que tem seus respectivos interessados, você tem lá, digamos: se o mercado demanda 5 

mil megawatts, você pode até 30 mil megawatts de projetos novos, mas antes sempre 

serão leiloados 5 mil. Uma vez fechado o leilão, definidos os ganhadores, as empresas 

de distribuição fecham contratos de longo prazo com os geradores por até 30 anos. 

Percebam vocês, a cadeia financeira se fechou. Quem financia toda a expansão da 

geração no Brasil são as distribuidoras. Por isso é que elas precisam ter o que nós 
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chamamos de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Se a distribuidora falhar, 

você rompe o elo dessa cadeia. Por favor. 

Aqui, esse gráfico, ou melhor, esse slide, é complexo, mas é importante. Relutei 

muito em colocar esse slide aqui. Vocês estão vendo lá letra A e letra B. Vocês já 

devem ter ouvido falar em parcela A da concessionária e parcela B. A parcela A, 

olhando para o lado esquerdo, você tem lá em azul escuro a compra de energia, mais, na 

linha cinza, de baixo, transmissão, tributos e encargos. Tudo isso aí não passa pela 

gestão da distribuidora. Ela engole seco esses números, esses volumes. Naqueles leilões 

que eu citei, ela fala: “Eu quero comprar 100 quilowatts”. Mas vocês acham que ela 

sabe o quanto vai pagar? Não sabe. Ela sabe que precisa comprar, mas não sabe quanto 

vai pagar. Quem define isso é o resultado do leilão. Uma vez fechado o leilão, a 

distribuidora tem que repassar para a tarifa o custo dessa energia comprada. Por isso, 

ano passado, todos nós como cidadãos, pagamos uma fortuna de energia elétricas. Por 

outras razões também, mas uma delas é essa. Pois bem. Então, a parcela A é o fluxo 

financeiro que roda pela concessionária, mas ela não tem gestão sobre isso. A parcela B, 

ou aquele cantinho B lá embaixo, engloba aquilo que fica na distribuidora, para fazer 

custos de manutenção, investimentos em expansão e remuneração do capital, que é essa 

parcela que passa a cada quatro anos por uma revisão tarifária, onde se aplica o fator X. 

O fator X, quando eu disse a vocês sobre ganho de produtividade, é repassado para o 

consumidor através de redução tarifária. Essa é uma informação importante que vocês 

precisam conhecer. 

Um exemplo. Você tem que ir, no gráfico, ao quadradinho à direita, o cliente 

residencial, depois caminhando em toda a cascata do setor elétrico. Para cada 100 reais 

que um consumidor paga para a concessionária, 17 ficam no caixa dela, 38 vão para 

pagar a geração de energia elétrica, 3 para a transmissão que está lá dando choquinho e 

28 + 14, ou seja, 42 reais, vão para tributos e encargos. Ou seja, 17% do que um 

consumidor paga fica na distribuidora. O resto é para a cadeia alimentar o setor elétrico, 

inclusive para os governos estadual e federal. O próximo, por favor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia voltar um pouquinho? Esse 

percentual, essa taxa de lucro da distribuidora, isso é norma da Aneel ou não? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Sim. Está em contrato de concessão. Na 

verdade, deixe eu explicar um pouco detalhadamente. A pressa é um problema. 

Não é lucro. O conceito econômico de lucro é aquilo que vai para o bolso do 

acionista, que circula pela concessionária depois de cobrir todos os custos de operação, 

manutenção, pagamento de investimentos e depreciação. O que sobra dessa, digamos 

assim, batedeira de bolos, vai para lucros. Então, eu arriscaria que desses 17% da conta 

de energia, eu diria que 95% vão para cobrir custos. Lucro mesmo, 5% dos 17%. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tem risco? Tem prejuízo? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Claro, tem risco sim. Volte um slide, por favor. 

Eu passei batido aqui por causa da pressa. Quanto está o risco? Vou citar um risco só, 

que é o mais importante. 

Aquele item, parcela A, é a compra de energia que não tem gestão da 

concessionária. Mas, no fundo, tem. Por quê? Quando a concessionária projeta o que vai 

consumir em até cinco anos, se ela errar a projeção, dançou, porque ela previu um 

volume de energia, aquele volume de energia desencadeou um processo de compra e 

projetos de geração que não têm como voltar atrás. Então, se ela errar a projeção, banca 

o risco. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual a porcentagem de erro que já teve? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Bastante. Um exemplo recente: havia como 

prevermos essa retração de mercado que ocorreu antes da crise política? Já no final de 

dezembro de 2014, o nosso mercado estava crescendo abaixo da expectativa; em 2015, 

o nosso mercado reduziu aproximadamente 10 a 12% global. As distribuidoras hoje 

estão todas sobrecontratadas. O que quer dizer sobrecontratadas? Os contratos que 

foram firmados com elas nos anos passados têm que ser honrados e não tem cobertura 

tarifária. O que eu chamo de cobertura tarifária? Eu comprei 100, mas estou vendendo a 

80. O que eu faço com os 20? 
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E tem o lado inverso. Se eu estimo que a economia vai crescer 4 ou 5% e ela 

cresce 7 ou 8%, o mercado vai demandar mais quilowatt-hora e eu não tenho para 

entregar. O que tenho que fazer? Correr e comprar essa energia no mercado de curto 

prazo. Eu não posso comprar de qualquer um, sou obrigado a comprar em um só lugar e 

pagar o preço do dia. Como o mercado está crescendo nessa hipótese, a oferta de 

energia é baixa. Se a oferta de energia é baixa, o preço é alto. Então, a atividade de 

distribuição tem risco, sim, e muito. Está claro? 

Sempre vale a pena. Acho que qualquer atividade econômica, se não tiver 

benefícios econômicos e financeiros, não tem sentido. Claro que existe. Agora, uma 

coisa que diferencia a energia elétrica de outros segmentos econômicos é longevidade 

ou a maturidade longa de seus projetos. A recuperação do capital investido é coisa para 

dez, 12 anos. É muito longa. Por favor, o próximo slide. Mais um. Aí. 

Esse slide é interessante e acho que vem atender à pergunta do nobre deputado. 

Na primeira coluna, do lado esquerdo, vocês veem lá o ano de 1998, o ano em que se 

iniciou a privatização do setor de energia elétrica. E a última coluna, naquele quadro 

azul grande, tem lá 2015-RTE na linha de baixo, o que significa “Revisão Tarifária 

Extraordinária” que ocorreu em 2015, para poder pagar o custo da geração térmica por 

falta de água que todos viram na mídia. O que eu quero destacar é o seguinte. O 

primeiro retângulo do lado esquerdo, cor de abóbora, tem lá “Tributos e Encargos: 

Perfazia 25% da tarifa”. Hoje está 42%. Geração e transmissão era 35%, hoje está 41%. 

O que ficava na distribuidora, na privatização, de 47% passou para 17%. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado 

Cezinha de Madureira. 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só para pedir desculpas. Logo 

vai começar uma outra comissão, eu preciso de cinco minutos para despachar sobre um 

projeto e vou ter que me retirar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tudo bem. Nós já estamos 

terminando, porque não vai ter jeito, vai ter realmente a Comissão aqui. Fique à 

vontade. 

 



30 
 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Vamos lá. Obrigado pela presença, deputado. 

Isso que eu queria mostrar para vocês, que a parcela tem sido realmente espremida da 

distribuidora. Próximo slide, por favor. 

Uma coisa importante é o seguinte: nos últimos quatro anos, entre uma revisão 

tarifária e outra, olhem que interessante, a extensão das redes no estado de São Paulo 

cresceu 22%, ou seja, aumentamos em 22% a malha elétrica. Nós aumentamos em 17% 

o número de clientes e tivemos 20% de crescimento de energia. A margem das 

distribuidoras caiu 23%, olhem que paradoxal. Sabem o que é isso? Ganho de 

eficiência. Onde vai parar isso? No bolso do consumidor. Quem ganhou com isso foram 

os consumidores, através das revisões tarifárias. Próximo. 

Bom, números importantes: 14 bilhões foram investidos nos últimos cinco anos só 

nas empresas de distribuição de energia elétrica. 14 bilhões de reais. 20 milhões de 

clientes. E 13.5 bilhões foram recolhidos em 2015 para o Tesouro do estado, a título de 

ICMS. 160 mil gigawatts-hora foram consumidos em São Paulo em 2015, ou seja, 26% 

do mercado brasileiro. 28,9 mil empregos diretos e 4,3 bilhões em tributos federais. 

Somem os tributos para vocês verem, 17, quase 18 bilhões de reais, mais que o 

investimento, e isso num ano. O que nós pagamos em um ano de tributos é mais do que 

investimos em cinco anos. 

 

O SR. - Eles são os grandes sócios, não é? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Pois é. Então, o que eu acho é que isso não é 

um problema de São Paulo, mas do Brasil. A questão tributária precisa ser resolvida 

urgentemente. Vamos lá, próximo. 

Bem, aqui acho que tem um recado importante. Os contratos de concessão. Eu 

acho que a reclamação dos consumidores com relação à qualidade é justa, tem que ser 

feita, assim como reclames de telefonia, água, etc. Mas uma coisa importante: as 

distribuidoras são obrigadas, de várias formas, a melhorar a qualidade, seja por 

incentivo econômico ou por obrigação contratual, que está aí. O que acontece? Por 

exemplo, subcláusula oitava. Vou começar a ler para vocês: “O descumprimento de 

limites anuais globais e indicadores de continuidade coletiva”, que é qualidade de 

serviço, “por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderá, conforme 

regulação da Aneel, implicar na limitação da distribuição de dividendos ou juros de 

capital próprio”. Outra: “Seis anos após a celebração do contrato”, estou encurtando 
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aqui, se ela não cumprir com o que manda os critérios de eficiência econômica, isso 

poderá implicar, está grifado lá, em processo de “caducidade, respeitadas as disposições 

do contrato”. A concessão está em risco. 

Então, qualidade do serviço não é só uma obrigação moral. Tem benefício 

financeiro, custos financeiros e risco de perda de contrato. Você perguntou de risco, 

esse é um outro. Próximo, por favor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas um risco como esse aqui, na 

prática, nunca vivemos num contrato de concessão? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Sim. Um caso típico aconteceu no Pará. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas e aqui em São Paulo? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Aqui em São Paulo, não. São Paulo tem as 

melhores empresas do Brasil. A qualidade dos serviços de São Paulo é a melhor do 

Brasil. E tem uma razão: é o estado que tem 26% do mercado nacional, a melhor malha 

elétrica do país e grandes usinas. Então, você tem um sistema altamente confiável. 

Aqui, só para falar rapidamente, as regras de qualidade que estão, digamos, sob 

responsabilidade da distribuidora, da transmissora e geradora. Próximo, por favor. 

E aqui são os detalhes nos quais não vou entrar com vocês. Só dizer o seguinte: se 

a concessionária, no dia a dia, não cumpre com regras de qualidade que foram 

estipuladas para aquele conjunto de consumidores, ela passa a pagar automaticamente 

uma multa através de desconto na fatura de energia elétrica do mês subsequente, sem 

contar a fiscalização da Aneel, que pode multá-la novamente. Próximo slide. 

As principais causas de falta de energia não só em São Paulo, no Brasil: 

problemas no sistema de geração e transmissão. A energia interrompe não só por conta 

da distribuidora. Falhas de equipamento. E aí eu já queria começar a responder para o 

Presidente da Comissão: não existe sistema elétrico 100% confiável no mundo. Não 

tem. Todo e qualquer sistema de potência tem uma probabilidade de falha intrínseca ao 

sistema. Então, se você quer garantir a plena de energia elétrica, você tem dois 

caminhos: ou você faz uma situação de geradores, como ele fez, ou estabelece um 

sistema de múltipla contingência, ou seja, para um mesmo consumidor de energia 
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elétrica, você tem várias usinas e linhas de transmissão disponíveis, o que é inviável, 

economicamente. 

O que eu diria? O sistema de energia elétrica é como qualquer sistema. O avião, 

por exemplo, é diferente. O avião tem um sistema de contingência até a quarta 

contingência. A energia elétrica tem dupla contingência. O que é dupla contingência? Se 

falha um equipamento, você tem outro para atender imediatamente. Então, não tem 

como atender. O próximo. 

Aqui, um recado que eu quero deixar para a Assembleia, que são cinco pontos que 

pegam fortemente nas empresas de distribuição de energia elétrica. Primeiro: nós 

precisamos ter liberdade de fazer leilões regionais de energia. A pergunta que o 

deputado fez aqui, se eu podia comprar energia. A distribuidora não pode comprar 

energia de qualquer um porque há uma proibição. São Paulo tem uma oferta e geração 

de biomassa que está sendo desperdiçada porque as distribuidoras são proibidas de 

comprar. É uma regra da Aneel, mas eu acho que essa Casa de Leis poderia trabalhar 

nesse sentido, para viabilizar a liberação desses leilões regionais. 

 

O SR. - Em outros estados isso... 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Não, é proibido em qualquer estado. Qualquer 

distribuidora é proibida. É nacional. Mas eu, particularmente, como técnico do setor, 

acho um absurdo isso. É uma falta de visão de oportunidade tremenda. 

Segundo: equacionamento da fonte de recursos para enterramento de redes aéreas 

em áreas críticas. Claro que enterrando a rede em áreas críticas, você aumenta, e muito, 

a confiabilidade. O padrão de qualidade de interrupção para redes aéreas no mundo é 

um (deck) por volta de 5,5 ou 6 horas-ano, que é o que nós temos em São Paulo hoje. 

Para termos padrões de Nova Iorque, Tóquio e grandes cidades, temos que enterrar a 

rede. Aí você vai ter, no máximo, meia hora de interrupção por ano. Quanto custa isso? 

O consumidor não vai bancar isso sozinho. Solução estrutural para o congestionamento 

dos postes de energia elétrica. Vocês são cidadãos, passam pelas ruas de São Paulo e 

das grandes cidades de São Paulo, é um horror você olhar postes de energia. É um 

horror e vai piorar. Tem que ter uma ação legislativa nesse sentido. 

Disciplina para a utilização das faixas ao longo das rodovias para a transposição 

de redes aéreas. Essa é uma falha do estado de São Paulo, na regulação de rodovias. O 

que está acontecendo é uma bola de neve. As concessionárias e rodovias cobram das 
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distribuidoras de energia elétrica para que elas acessem por cima os cabos aéreos, por 

baixo, do lado. E a cobrança dessas taxas é proibida pela Constituição que vocês leram. 

No entanto, hoje está instalado em São Paulo um contencioso jurídico pesado que, no 

final das contas, vai desabar no bolso do consumidor. Então, acho que essa Casa de Leis 

poderia, sim, olhar para isso com uma lupa e tentar regular. 

A Legislação Ambiental. Todo mundo sabe que nós temos leis ambientais 

estaduais e municipais. É o maior entrave para as distribuidoras fazerem o serviço de 

rede nos municípios. Às vezes, interrompe-se a energia e a concessionária não consegue 

restabelecer porque tem árvore no meio. Como resolver isso? 

Parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para o combate ao 

furto de energia elétrica. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Isso eu posso responder, 

porque fui chefe dessa delegacia. A quantidade é muito grande. E um problema muito 

grande que os policiais têm é o flagrante, porque quando eles furtam os fios, a maioria 

das empresas não têm a marca de quem é fio. Então, quando chegam lá, não dá para 

fazer o flagrante, porque se não tiver a vítima, mesmo se for pego em flagrante, você 

tem que mandá-lo embora. Aí até a empresa ir lá e falar que o fio é dela, nós tínhamos 

muitos problemas nessa delegacia. É uma delegacia pequena, mas havia muito trabalho 

e quantidade que os senhores são furtados deve dar prejuízo de milhões por ano para os 

senhores. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Pior que isso, deputado, são as vidas que são 

perdidas por absoluta falta de conhecimento e, me perdoe a palavra, ignorância do 

cidadão. Ele vai lá, mete a mão com ferramenta não própria e morre. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Olha, eu vou dizer para o 

senhor, o senhor está com toda razão nisso aí, mas os senhores deviam começar a 

colocar nesses fios de quem são, para podermos procurar na hora. A Telefônica usa um, 

outra usa outra rede, e na hora você não sabe de quem é. Você não é entendedor disso. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - E, por fim, eu diria que a carga tributária de 

ICMS é muito forte. O estado de São Paulo não é o estado mais ousado, o Rio de 
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Janeiro é pior ainda. A Constituição fala em carga tributária de 27%, mas Secretaria da 

Fazenda faz o cálculo por dentro. Nós, como consumidores residenciais, pagamos 33%. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O governador naquele dia 

falou que não ia mexer no ICMS na energia. Vocês lembram? Aqui a história é essa. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - 33%. Você calcula o imposto já com o imposto 

dentro. Senhores, era isso que eu tinha que falar. Tem matéria para discutirmos 

longamente e eu faço aqui uma proposta para essa Casa de Leis: para que, sempre 

possível, convide o sindicato. Estamos à disposição de vocês para vir esclarecer dúvidas 

e, enfim, discutir um pouco sobre os problemas de energia no estado de São Paulo. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado, o senhor quer 

perguntar alguma coisa? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O sindicado patronal, não é? 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO ASSAD - Patronal. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tudo bem? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Bom, porque eu tenho uma 

posse de delegado. Vou sair daqui e vou lá para a Academia. Primeiramente, eu queria 

agradecer a todos os deputados que aqui vieram presentes. O deputado Presidente 

Carlão Pignatari, que teve que sair, o João Paulo Rillo, o deputado Carlos Cezar, 

deputado Roberto Tripoli, deputado Ricardo Madalena, a mim e também ao deputado 

Cezinha de Madureira. 

Queria agradecer também aos senhores por terem vindo assim que foram 

chamados. Aliás, à aula que o senhor deu aí, Sr. Luiz Sérgio Assad, e também o Sr. José 
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Carlos Brizola. E o Sr. Luiz Henrique, que não falou porque veio representando, então, 

na CPI, não pode. Eu dou como encerrada a CPI de Energia Elétrica. 

 

* * * 
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