
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

6ª Reunião Ordinária 17 de Agosto de 2016 às 14:30 horas no Auditório Franco Montoro.

Presidente: Deputado Alencar Santana Braga

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1614/2015

Deputada Ana do
Carmo

Institui o Plano Estadual de Controle e
Construção de Equipamentos de Represamento de
Água, Rejeitos Líquidos e Transportes dos
Efluentes através de Dutos Fechados e Abertos.

Deputado Luiz
Turco

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR

R.M.

2 Projeto de lei
172/2016

Deputado Igor
Soares

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas
de enchentes no Estado de São Paulo durante
período determinado.

Deputada Analice
Fernandes

favorável

3 Projeto de lei
317/2016

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a atualização dos valores constantes
nos artigos 23 e 24 da Lei nº 6.544, de 1989.

Deputado Luiz
Turco

favorável



COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

6ª Reunião Ordinária 17 de Agosto de 2016 às 14:30 horas no Auditório Franco Montoro.

Presidente: Deputado Alencar Santana Braga

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

4 Moção 39/2016 Deputado
Cezinha de
Madureira

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Diretor-Geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL a fim de que promova estudos e
encaminhe providências com vistas a restabelecer
o disposto nos artigos 5º , 6º e 10 da Resolução
Normativa ANEEL nº 61, de 2004, que
estabelecia  as  disposições  re la t ivas  ao
r e s s a r c i m e n t o  d e  d a n o s  e l é t r i c o s  e m
equ ipamen tos  in s t a l ados  em un idades
consumidoras, causadas por perturbação ocorrida
no sistema elétrico, e revogar as disposições
normativas em contrário.

Deputado Marcos
Neves

favorável

Para deliberação:
 
05) Requerimento de autoria do Deputado Raul Marcelo para que seja convocado o Diretor Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, Senhor
Paulo Menezes Figueiredo, para prestar, pessoalmente, informações sobre a série de medidas recentemente realizadas pelo Metrô, e que afetam diretamente os direitos
dos usuários da malha metropolitana da Capital. (Vista: Deputado Cezinha de Madureira)
 
06)  Requerimento de autoria do Deputado José Zico Prado para que seja convocado o Senhor Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII do Hospital do Câncer de
Barretos para comparecer à Comissão, coma finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre a participação do Poder Público, dentro de sua competência, no
suporte à Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do Câncer de Barretos, e sobre a gestão de recursos públicos na administração geral das unidades hospitalares nos
municípios de Fernandópolis e Jales. (Vista: Deputado Cezinha de Madureira)
 
07) Requerimento de autoria do Deputado José Zico Prado para que seja convocado o Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, Senhor David Ewerson Uip, para



comparecer à Comissão, com a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre a participação do Poder Público  no suporte à Fundação Pio XII, mantenedora
do Hospital do Câncer de Barretos, para garantir os procedimentos de saúde pública e o funcionamento das unidades hospitalares nos município de Fernandópolis e
Jales. (Vista: Deputado Cezinha de Madureira)
 
08) Requerimento de autoria da Deputada Beth Sahão  para que seja convidado o presidente da Companhia Energética de São Paulo (CESP), Senhor Mauro Guilherme
Jardim Arce, a fim de que ele preste esclarecimentos acerca da reportagem veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 28 de junho de 2016, que trata de
investigações realizadas pelo Ministério Público Estadual e a Corregedoria-Geral da Administração do Estado (CGA), relativas a suposto tráfico de influência e prejuízo
aos cofres públicos na venda de energia elétrica em contratos firmados pela estatal com empresas de sua família.
 
08)   Requerimento de autoria do Deputado José Zico Prado para que seja convocado o Excelentíssimo Secretário Estadual de Agricultura, Senhor Arnaldo Jardim, a fim
de prestar esclarecimentos sobre as ações e programas em andamento nos Institutos de Pesquisas que são vinculados a esta Secretaria.
 
Para ciência:
 
10)Recomendações nº 13 e 14, resultantes da 46ª Assembleia Nacional da Assemae - Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, dirigida à
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.


