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CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

24.11.2015 

 

 O SR. PRESIDENTE - WELSON GASPARINI - PSDB - Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião 

especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito Energia Elétrica. Registro a presença dos Srs. Deputados: Carlão Pignatari, 

Welson Gasparini (na Presidência), João Paulo Rillo, Roberto Tripoli, Jorge Caruso. 

Portanto, há número regulamentar. 

Consulto os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de presidente da 

comissão. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, acredito eu que esse requerimento apresentado no plenário da Assembleia 

Legislativa teve como proponente o deputado Carlão Pignatari. Então, nesse sentido, 

acredito que ele deve ter muitas informações a respeito do tema. 

Eu acho que a indicação propícia seria do deputado Carlão Pignatari para presidir 

a CPI, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELSON GASPARINI - PSDB - Obrigado. Eu 

consulto se há alguma outra indicação. Também o Delegado Olim registra agora a sua 

presença. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Bom dia. Estou com Carlão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELSON GASPARINI - PSDB - Havendo candidato 

único, coloco em votação a candidatura do deputado Carlão Pignatari para a Presidência 

desta comissão. 

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado por unanimidade. 

Declaro eleito o deputado Carlão Pignatari, a quem convido para assumir a 

Presidência destes trabalhos. 
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* * * 

 

 - Assume a Presidência o Sr. Carlão Pignatari. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Bom dia a todos. 

Agradeço a todos os deputados, em especial ao nosso Welson Gasparini, que era o 

presidente. Fui falar com ele, que era o mais experiente da turma, por isso ele ia 

presidir. Ficou bravo comigo, Rillo. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não é, ele tem juventude acumulada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Passamos agora à 

eleição do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulto as Sras. 

Deputadas e os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de vice-presidente 

desta comissão. 

 

 O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, para indicar, como vice-

presidente desta comissão, o nobre deputado Delegado Olim.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Havendo indicação, 

coloco em votação o nome do nobre deputado Delegado Olim. As Sras. Deputadas e os 

Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Declaro eleito o deputado Delegado Olim vice-presidente desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

Passamos agora à definição do dia e horário para a realização das nossas reuniões. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, faço o seguinte 

encaminhamento, que nós possamos votar o nome do relator, o deputado ou a deputada 

que terá muito trabalho na CPI. Aí, sim, com o nome do relator, nós discutiríamos o 

melhor dia.  
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Outra coisa, eu acho que as primeiras reuniões, se possíveis, fossem de trabalho 

para levantamento, estudos, enfim. Em seguida, quando a Comissão assim determinar, 

nós entraríamos nas oitivas. Mas as primeiras reuniões, eu acredito que seria 

interessante buscarmos informações.  

Se V. Exa. me permite, conversando com os colegas ao meu lado, nós chegamos a 

conclusão de que o deputado Jorge Caruso seria um ótimo relator.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A indicação da relatoria é prerrogativa do 

presidente ou dos membros? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Se for do presidente, 

há consenso de que o deputado Jorge Caruso seja o relator.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu gostaria de me autoindicar para ser 

relator da CPI.  

 

O SR. - Sr. presidente, eu sugiro a suspensão dos trabalhos por dois minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Estão suspensos os 

trabalhos por dois minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensos os trabalhos, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Carlão 

Pignatari. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A prerrogativa é do 

presidente. Eu não sabia do deputado João Paulo Rillo. Eu já havia falado com o 

deputado Jorge Caruso. Acho que poderia ter uma participação, mas se quiserem 

votação, para mim é indiferente. Não tenho nenhuma dificuldade se fosse o deputado 

João Paulo Rillo, mas eu já tinha tido essa conversa com o deputado Jorge Caruso para 

que ele fosse o relator. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, o deputado Roberto Tripoli 

sugeriu que façamos as primeiras reuniões para angariar dados e tudo o mais, até para 

vermos o tamanho dessa situação toda. Eu sugeriria, se for pertinente, se for regimental, 

darmos sequência depois dessa coleta de dados. Vossa Excelência tomaria a decisão da 

relatoria porque teríamos uma noção maior daquilo que vamos enfrentar na Comissão. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, seria um ótimo 

encaminhamento o adiamento da relatoria. Marcaremos a próxima data de reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vamos apenas, 

vamos deixar, escolhemos depois, não há nenhuma dificuldade, nenhum problema 

Nisso. Vamos fazer isso. O que precisamos fazer agora é marcar os dias das nossas 

reuniões de trabalho. Eu gostaria, e disse isso, que não fosse de terça ou quarta à tarde. 

Não é mais possível fazermos reuniões nas tardes de terça ou quarta-feira. Quarta de 

manhã para mim é perfeito. Não há nenhuma dificuldade.  

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para mim também.  

 

 O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB -  Então vamos fazer 

na quarta-feira. 

 

 O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, V. Exa. sugeriu que a douta 

comissão de Meio Ambiente fosse na quarta-feira. Só quero perguntar se pode ser na 

parte da tarde. 

 

 O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pode. Quarta é 

mais fácil.  

 

 O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Podemos fazer a CPI na parte da manhã e 

às duas e meia... 

 

 O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Faremos às 14 

horas e a CPI às 11 horas, por exemplo. Se houver consenso, podemos fazer às 11 horas 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA    6 

 

de quarta-feira. E pedir agora a participação de um procurador da Casa que possa fazer a 

nossa CPI funcionar.  

 Vamos ter apenas três quartas-feiras. Talvez possamos já levantar dados e pegar 

informações. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vamos ver se termina na quarta-feira de 

cinzas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB -  Deve terminar na 

quarta-feira de cinzas também, viu? 

 Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 

* * * 


