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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

16.03.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 3ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Energia Elétrica, da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Gostaria de registrar a 

presença dos deputados: João Paulo Rillo, Roberto Tripoli, Ricardo Madalena, 

Delegado Olim e o Carlão Pignatari, nessa presidência.  

Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu requeiro que seja considerado lido, se 

possível, Sr. Presidente. 

 

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

pedido de Vossa Excelência. Daremos como lida a ata da reunião. Estando os senhores 

deputados de acordo, está dispensada a leitura da ata. Considerando então como 

aprovada. 

Item um da nossa pauta: requerimento do deputado Ricardo Madalena, solicitando 

o envio do convite de representantes da CPDF de Santa Cruz, senhores: Marco Antônio 

Villa de Abril, Presidente José Carlos Brizolla Júnior, gerente regional da região de 

Santa Cruz do Rio Pardo. Com o intuito de esclarecer as constantes quedas de energia 

elétrica naquela região. 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação o requerimento. Os Srs. Deputados, por favor, permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. 

Item dois: reunião do deputado Carlão Pignatari solicitando a convocação do 

senhor Luiz Sérgio Assad, presidente da Sindi Energia, para apresentar esclarecimento e 

informações sobre os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do 

estado de São Paulo. 

Vou passar a presidência para o deputado Olim, por eu ser o autor deste 

requerimento. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Requerimento do deputado 

Carlão Pignatari, solicitando a convocação do senhor Luiz Sérgio Assad, presidente do 

Sindi Energia para apresentar esclarecimentos e informações sobre o serviço prestado 

pelas concessionárias de energia elétrica do estado de São Paulo. 

Aberta a discussão. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em 

votação. Quem for favorável, por favor permaneça como se encontra. Aprovado. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Carlão Pignatari. 
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* * * 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Item três: 

requerimento do Delegado Olim, solicitando a convocação do senhor José Bonifácio de 

Souza Amaral Filho, diretor presidente da Arsesp para prestar esclarecimentos e 

informações sobre os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do 

estado de São Paulo. 

Presente também o deputado Jorge Caruso. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Eu 

gostaria, antes de colocar em votação, ver se é possível nós fazermos, de chamar não só 

o presidente da Arsesp, deputado João Paulo Rillo, mas também os diretores técnicos, 

os responsáveis. 

Em votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. Aprovado o requerimento. 

Item quatro: requerimento do deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

presidente, o nobre deputado. 

 

O SR. - Como o Sr. pode reparar o item quatro, do deputado João Paulo Rillo, ele 

também solicita o senhor João Bonifácio de Souza Amaral Filho, o mesmo 

requerimento apresentado pelo deputado Olim, se não me falha a memória. 

Tem que ver como nós ajustamos. Quer dizer, eu sou favorável, vou aprovar, mas 

só para registrar que é a mesma pessoa, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A assessoria está me 

dizendo que o do João Paulo Rillo está convocando outras pessoas além do que o 
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deputado Olim convidou. Então nós vamos unir os dois e fazer um convite, uma 

convocação só dos dois deputados. 

Requerimento do deputado João Paulo Rillo solicitando a convocação dos 

representantes da Arsesp, senhores José Bonifácio Souza Amaral Filho, presidente; 

Marcos Peres de Barros, diretor de regulamentação técnica e fiscalização do serviço de 

energia; Paulo Fernando Cunha Albuquerque, superintendente de assuntos estratégicos. 

Para prestar esclarecimento e informações sobre irregularidades praticadas na prestação 

de serviço no fornecimento de energia elétrica executada pelas concessionárias do 

serviço público de fornecimento de energia. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação o requerimento. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. Aprovado o requerimento. 

Item número cinco: requerimento do deputado João Paulo Rillo solicitando 

convite a Proteste, Associação Brasileiro de Defesa do Consumidor para prestar 

esclarecimentos e informações sobre as irregularidades praticadas na prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica executada pelas concessionárias do serviço 

público de fornecimento de energia. Bem como ações da Associação para solução do 

caso. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação o requerimento. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. Aprovado o requerimento item cinco. 

Item seis: requerimento do deputado João Paulo Rillo solicitando convite a Idec, 

Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, para prestar esclarecimentos e 

informações sobre irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de 

energia elétrico executados pelas concessionárias de serviço público de fornecimento de 

energia. Bem como as ações do instituto para a solução dos casos. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação o requerimento. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, por favor 

permaneçam como se encontram. Aprovado o item seis. 

Quero passar o próximo item para o deputado vice-presidente Dr, Olim, o 

requerimento é de autoria deste presidente. 
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* * * 

- Assume a presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item sete: requerimento do 

deputado Carlão Pignatari, solicitando a convocação do senhor Romeu Donizete 

Rufino, diretor geral da Anel, para prestar esclarecimentos e informações sobre os 

serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do estado de São Paulo.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Em votação. Todos os senhores 

favoráveis permaneçam onde estão. Aprovado. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Carlão Pignatari. 

 

* * * 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Também presente 

nessa CPI o deputado Cezinha de Madureira. 

 

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

 

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

deputado Cezinha de Madureira. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Agradeço aqui o carinho do meu 

amigo Tripoli, que hoje não tive ainda a alegria de cumprimentar, que é sempre 

fantástico, gente boa demais e me desculpar pelo atraso. 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Temos aqui agora, 

algumas decisões que nós temos que tocar. Eu acho que esses representantes das 

agências reguladoras, a Anel, Arsesp, do Idec e poderia vir tudo em uma mesma 

reunião.  

Gostaria de ouvir a todos, porque são as pessoas que estão com as reclamações e 

com as fiscalizações para nós podermos tendo. 

 

O SR. - Quem são essas pessoas, Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - São os membros da 

Arsesp, da agencia reguladora do estado de São Paulo, os membros da Anel, que é da 

agencia reguladora também, da União, a Anel, que é agencia reguladora. O Idec, que é o 

Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor e a Proteste, que é a Associação Brasileira 

de Defesa do Consumidor. 

Gostaria de consultar. Pela ordem o nobre deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Presidente, o que acontece é o seguinte: eu 

estava vendo os requerimentos aqui e naturalmente nós, deputados, estamos aqui 

estudando um pouco a matéria. Pelo menos esse deputado não tem totalmente 

conhecimento de causa para discutir. Agora, tem um item um aqui da pauta, Sr. 

Presidente, que é do deputado Ricardo Madalena, um grande deputado dessa 

Assembleia. Do qual é uma questão localizada, é um problema localizado. 

Eu sugiro a possibilidade, como nós temos ainda essa semana, V. Exa. mesmo 

está fazendo um levantamento para entregar para os deputados. Eu sugiro que a próxima 

oitiva fosse esse item um que o deputado Madalena tem conhecimento, é uma coisa 

localizada, em uma região. Porque assim nós ganharíamos essa semana, desse 

depoimento e estudaremos na próxima.  
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Eu digo isso, deputado João Paulo Rillo, porque V. Exa. está convidando várias 

pessoas com muito conhecimento técnico. Eu acho que a pessoa para vir aqui, os 

deputados têm que ter conhecimento para arguir. Eu tenho certeza que V. Exa. tem esse 

conhecimento e se está convidando é porque sabe porquê. 

Mas eu faço o encaminhamento, no sentido que a primeira reunião, nós 

fizéssemos ela localizada no item um e aí sim. Pois não, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso dar uma 

colocação junto? Eu acho que, nesse dia, se nós conseguíssemos ouvir primeiro o 

presidente da Sindi Energia, que é o sindicato das elétricas. Para poder nos dar uma 

previsão. 

Eu acho que cabe junto, esse agora. Eu preciso ouvir a todos os deputados. João 

Paulo Rillo, você quer fazer alguma colocação? Parece que eu vi você. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sim. Eu acho que é muita gente para 

convocar no mesmo dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Mesmo se mudar a 

primeira proposta que eu fiz, tirar e colocar o Sindi Energia e o pessoal da região do 

deputado Ricardo Madalena, apenas? Da CPFL. Pode ser? 

 

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

 

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

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Há tempo hábil para semana que vem 

formalizar o convite e eles estarem aqui? 



8 
 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O Sindicato de 

Energia já se propôs assim que nós marcarmos. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o pessoal de Santa Cruz? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - De Santa Cruz, a 

assessoria liga. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ainda hoje ou amanhã? Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Liga hoje ou amanhã 

para nós já podermos convidá-los, convocá-los para vir aqui na próxima semana. Eu 

gostaria de pedir a todos, como nós temos oitiva, para nós vermos o horário das nossas 

reuniões. 

 

O SR. - Sr. Presidente, eu sugiro que seja feito às 14 horas da próxima quarta-

feira. Eu acho que é mais plausível. 14 horas na próxima quarta-feira, é uma sugestão 

que eu faço. 

 

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

 

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

deputado Roberto Tripoli. Só queria fazer uma colocação ao saber se nós temos 

auditório. Se tiver, não há problema na minha opinião. 

Com a palavra o deputado Roberto Tripoli, depois o Cezinha da Madureira. 
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Só para lembrar ao presidente, lembrar os 

integrantes da CPI, que é muito importante a presença de todos. Tem que ser de 

consenso, porque se vir essas autoridades, principalmente do interior de São Paulo e não 

tiver quórum a comissão, ela não vai poder prosseguir e fazer seu trabalho.  

Então, nós temos que ter certeza do quórum para fazer os convites. Quando é 

debate entre nós, mais nos convites é preciso checar com todos, de fato, Sr. Presidente, 

o encaminhamento. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Senhor Presidente, na quarta-

feira eu tenho algumas dificuldades porque eu participo de algumas comissões e elas 

começam a tarde inteira às 14 horas. Se pudesse ser um pouco mais cedo, até porque eu 

gostaria de estar presente. 

Não só para dar quórum, mas para trabalharmos juntos, participar. Acho que de 

manhã é um pouco difícil, porque quarta-feira é um dia longo demais para nós aqui, um 

pouco cansativo. Não dá quórum, porque acaba tendo uma dificuldade, também de 

manhã, no meu caso eu faço rádio cedo. É complicado chegar aqui cedo, mas acho que 

entrarmos em um acordo para ser às 13 horas, não sei o que os senhores acham. 

 

O SR. - A sugestão no período da tarde é porque é mais provável até que nós 

encontremos na Casa, eventuais suplentes. Porque é importante nós temos quórum para 

fazer a abertura, ainda que haja uma flutuação de deputados nesse período, e com 

certeza nós vamos também atrair outros deputados que não são da Comissão para 

participação. Eu achava mais interessante que seja feita após o meio dia sempre. Vai de 

chegar em um consenso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vamos colocar em 

votação às 13 ou às 14? Às vezes alguém tem alguma, para mim é indiferente, às 13, 14 

ou às 11, para mim é indiferente. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem nobre 

deputado Roberto Tripoli. 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - O encaminhamento é esse? Todas as quartas 

neste horário? Porque é almoço, nós vamos acabar almoçando 11 e meia. 

 

O SR. - A sugestão é que nós façamos a próxima às 13 horas, por exemplo, e 

vamos ver o resultado dessa questão e eventualmente a próxima, nós estudamos um 

horário. É questão de nós vermos se temos plenário livre para a próxima quarta às 13 

horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nós acreditamos que 

sim. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado. 

 

O SR. - Eu acho que se pudéssemos às 13 horas, 14 horas, que eu tenho agora a 

Comissão de Segurança. Para fazer uma coisa com calma, tranquila, que toda quarta-

feira ficou acertado a Comissão de Segurança às 14 horas. E nós vamos direto agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O deputado Roberto 

Tripoli fez uma colocação, não só quando nós temos convidados, mas também com os 

próprios deputados. Porque tem deputados que vem e outros que não vem. 

Então fica muito deselegante e desagradável. Que nós possamos daqui uma 

semana, que nós organizemos nossa agenda, por exemplo, eu tenho Comissão de 
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Finanças. Enquanto eu estiver na CPI eu vou conversar com meu suplente para que ele 

acompanhe a Comissão de Finanças, se todos puderem fazer isso, para que nós, pelo 

menos esses próximos 60, 90 dias, consigamos realmente tentar fazer com que ouçamos 

as pessoas e tente resolver um problema nevrálgico nesse país que é a distribuição de 

energia elétrica. Principalmente na cidade de São Paulo e nas grandes cidades. 

Toda vez que você vê um problema de energia elétrica, porque um galho, caiu 

uma folha, caiu uma árvore. Faz 25 anos que nós ouvimos isso. Até quando? Então eu 

acho que é uma discussão que nós temos que fazer e aqui é o local. 

Quero registrar a presença dos participantes do Programa Assembleia Popular 

nesta reunião da CPI. Tem plenário e já está reservado. Já vai fazer a reserva então para 

às 13 horas, no dia 23. 

 

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

 

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

deputado Cezinha da Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só para fazer menção e registrar 

presença de um grande companheiro da cidade de Sertãozinho, estamos batalhando ali 

por um bom prato no município. Ele que faz um trabalho social muito grande, tem uma 

casa de recuperação, também no município. 

Pastor Vanderlei, quantas pessoas você atende na casa de recuperação? 25 pessoas 

ali naquele município. Só para registrar a presença do pastor Vanderlei que faz um 

trabalho ali. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Parabéns. Serviço 

social ocupando lugar no Estado, de atender as pessoas. Parabéns de tentar recuperar 

cada um. 

Mais algum deputado quer se manifestar?  
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Não havendo mais pauta estamos por encerrada a presente sessão. 

 

* * * 


