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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

24.02.2016 

 

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

regimental, declaro aberta a 2ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de 

Energia Elétrica, da 2ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura. Registro a presença dos 

deputados João Paulo Rillo, Ricardo Madalena, Roberto Tripoli, Cezinha de Madureira, 

Carlos Pignatari na presidência. 

Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o pedido de 

dispensa da leitura da ata? 

 

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

pedido de Vossa Excelência. Estando os Srs. Deputados de acordo, está dispensada a 

leitura da ata da sessão anterior, considerada aprovada. 

A presente reunião foi convocada com a finalidade de apreciar a pauta anexa. Na 

apreciação da Ordem do Dia. 

Primeiro, o solicitante deputado Ricardo Madalena, requerimento solicitando o 

envio ofício ao Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce. Está gravado errado no nome do 

Mauro Arce, colocaram Acre, mas é Arce. Presidente da Companhia Energética de São 

Paulo, para que informe e forneça, dentro do possível, todos os documentos 

relacionados ao reassentamento da ASSESP nos estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul, elencados a seguir: relação nominal de todas as famílias beneficiadas nos 

reassentamentos; custo mensal e anual dos assentamentos na atual administração; quais 

os assentamentos cumpriram o prazo de emancipação; quais os assentamentos não 

cumpriram e, se não houve o cumprimento, quais são as justificativas.  
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Em discussão. 

 

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

 

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

deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Naturalmente sou a favor do requerimento, 

só pergunto à V. Exa. em relação ao tempo de respostas. Nós discutimos na última e 

aqui não consta. Vossa Excelência acabou de dizer “assim que possível”, e aí vamos 

ficar muito tempo aqui. Só para esclarecer bem isso ao Plenário, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Bem colocado, 

nobre deputado. Nossa Comissão tem ainda pouco tempo: sete semanas. Então, o menor 

prazo regimental são 15 dias. Acho que esse é o prazo que temos que colocar. Mas 

vamos colocar em votação, o autor do requerimento, deputado Ricardo Madalena, se 

quiser fazer alguma... 

 

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

à CPI, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, se não me falha a memória, ou 90. 90 

dias ou 60? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Acho que são 45. 

Ela é 90, 50% do tempo. Mais 45 dias. 

Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação, o requerimento. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item dois, requerimento do deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado João Paulo Rillo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Uma questão formal e regimental, V. Exa. 

tem que passar a presidência para o vice. 

 

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

não está aqui hoje, o deputado Olim. Mas vamos passar para o deputado Roberto 

Tripoli, que é o mais experiente. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Roberto Tripoli. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, passo, 

então, a presidir a CPI. O item dois da pauta é do deputado Carlos Pignatari, ofício 

GDDP 12/2016, solicitando a convocação dos seguintes representantes do setor de 

energia: Sr. Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente do Grupo de Energia; 

Márcio Fernandes, diretor-presidente da Elektro; Sr. Wilson Ferreira Junior, diretor-

presidente da CPFL; Sr. Michel Nunes Itkes, diretor-presidente da EDP Bandeirantes; 

Sr. Charles Lenzi, diretor-presidente da Eletropaulo. Para prestar esclarecimento de 

informações acerca dos serviços prestados pela Concessionária de Energia Elétrica do 

Estado de São Paulo. 

Pergunto ao deputado Carlos Pignatari se todos serão ouvidos aqui, no mesmo dia. 

Porque o requerimento diz que devemos ouvir todas essas pessoas. Isso está meio em 

aberto, quer dizer, como posso estar solicitando, pergunto à V. Exa., serão todos ao 

mesmo dia, ou serão convidados dois ou três por dia? Só para esclarecer ao Plenário. 

Pela ordem, deputado Carlos Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vejo que é mais racional fazermos 

dois por dia. O que já saímos. Acho que é importante, são pessoas que têm muitos 

esclarecimentos para dar, por falta de energia, investimento, enfim, então acho que seria 

conveniente chamarmos isso de dois em dois, até que encerremos. São seis, não é? 

Cinco. Colocamos dois em um dia, dois no outro e um no outro.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Pois não. Fica a cargo, 

então, da presidência liberar os dias e as datas dos convidados. Abro a discussão. Não 

há deputados inscritos. Encerro a discussão. Se os deputados concordarem, permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Está aprovado o requerimento número dois da CPI. Passo 

a presidência ao Carlos Pignatari. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Carlão Pignatari. 

 

* * * 

 

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

agradecer a colaboração do deputado Roberto Tripoli e fazer duas correções, dois 

equívocos meus: primeiro que os 15 dias não são do regimento interno da Assembleia 

Legislativa, e sim na lei específica das CPIs, a lei que rege CPIs no Estado; segundo que 

nossa CPI pode ser prorrogada por 60 dias, e não por 45, pois são 120 dias o primeiro 

prazo, são 50%. O primeiro tempo é de 60 dias. 

Deixo a palavra se algum deputado tiver que fazer alguma colocação. 

 

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

 

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

deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Na próxima reunião, na próxima quarta-

feira, temos já pauta ou será que vamos ouvir algum convidado? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não dá tempo. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Dependendo disso, Sr. Presidente, eu 

gostaria de transferir, quem sabe, para às 11 horas, em vez das 10 horas. Porque se for 

rápido, podemos seguir outro trabalho aqui no Parlamento. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Às 11 horas? 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Às 11 horas, estou fazendo o 

encaminhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Na semana que vem 

estarei de licença, não estarei aqui na Assembleia, então vai ser o deputado Olim que irá 

fazer a convocação. Não estarei aqui de segunda à sexta-feira, só vou vir na segunda 

semana de março, por motivos pessoais. Então tenho que passar a presidência para o 

vice, para que ele possa coordenar. 

Espero que até lá tenhamos a resposta do Procon. Eles já receberam lá as 

informações. E a partir da semana que vem nós programamos. Como vamos convocar 

todos, aí vamos entrando em contato, a Comissão entra em contato com os 

representantes das elétricas para que possa programar os dias de vir e fazermos a 

convocação oficial para os próximos dias. 

 

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 - Ficou, então, determinado na próxima 

semana a votação será às 11 horas. Pois não, Sr. Presidente. 

 

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

votação. Pela ordem, nobre deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Um pedido: quando chegar a convocação 

da reunião para nós com a pauta, se pudesse vir junto a justificativa dos requerimentos 

na integra. 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A partir desse, a 

secretária da Comissão vai digitalizar e mandar como anexo dos documentos. Pela 

ordem, nobre deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Obrigado, Sr. Presidente. É 

óbvio que cada um aqui tem suas composições de horários. Mas acredito que às 10 

horas da manhã o tempo é mais produtivo para continuarmos o dia trabalhando. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Um momento. Já 

vou passar a palavra para o nobre citado. Acredito que, como na semana que vem não 

deveremos ter pauta extensa, o que entendi que o deputado Roberto Tripoli disse é que 

dá para aproveitarmos as 11 e já ficamos aqui. Depoimentos faríamos às 9 ou às 10, não 

há problema. Só na semana que vem, pelo que entendi é isso. 

Com a palavra, nobre deputado Roberto Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Como foi citado pelo deputado, queria 

lembrar que acordo 6 horas da manhã, faço minha ginástica e vou trabalhar. Só quero 

registrar, Sr. Presidente, que acordo 6 horas da manhã, faço minha ginástica, começo a 

leitura de todos os jornais e depois sigo para o trabalho.  

Mas só digo que, se vir aqui 10 horas, depois tenho que retomar aqui, quem sabe 

14 horas e 30 minutos para a Comissão Permanente, ou senão para o Colégio de Líderes 

às 15 horas. Então por isso que faço a sugestão e peço para que coloque a voto, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Em votação a 

próxima reunião da nossa CPI, na próxima quarta-feira dia dois de março, às 11 horas. 

Coloco em votação o horário. Ninguém discordando desse horário, então está acertada a 

próxima reunião para as 11 horas. 

Nada mais havendo a tratar nessa CPI, está encerrada a presente sessão. 

 

 

* * * 


