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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente da Comissão de
Infraestrutura para o primeiro biênio da 19ª Legislatura. Já se encontram presentes
deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Luiz Fernando, este que vos fala, deputado
Ricardo Madalena, deputado Wellington Moura, deputado Aprígio e deputado Marcio
Nakashima. Consulto os senhores membros efetivos se há a indicação de nomes para o
cargo de presidente da Comissão.

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

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o
deputado Ricardo Madalena.

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nós indicamos o nosso deputado
estadual Luiz Fernando Teixeira para presidente da Comissão de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Há algum outro nome a
ser indicado? Não havendo outra indicação, ganha por esmagadora maioria de votos o
nobre deputado Luiz Fernando. Eu quero cumprimentá-lo, deputado Luiz Fernando,
com muita satisfação e muito orgulho, porque somos da mesma região – você é da
média e eu sou da baixa, mas ambas mogianas –, e filho de um dos maiores
constitucionalistas deste país, Wolgran Junqueira Ferreira, grande deputado desta Casa.
Desejo boa sorte e que esta Comissão extremamente importante cumpra o seu papel
fundamental para o sucesso da nossa atividade parlamentar.
Convido então o nobre deputado Luiz Fernando a assumir a Presidência dos
trabalhos.

***
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- Assume a Presidência o Sr. Luiz Fernando T. Ferreira.

***

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Bem,
senhores, eu queria agradecer, é uma honra muito grande presidir esta que talvez seja
uma das mais importantes comissões desta Casa. É aqui que nós cuidaremos da questão
do abastecimento de água, do abastecimento de esgoto, da questão da energia elétrica e
outras matrizes. É aqui que nós vamos discutir também serviços e obras no Estado. É
uma das comissões mais importantes da Casa, e é uma honra muito grande, inclusive
numa sessão presidida pelo sempre presidente desta Casa, Barros Munhoz.
Queria te agradecer, Barros, ao Madalena, que nos lançou, meu grande amigo –
um dia eu ainda vou ter uma gravata igual à do Madalena, mas isso é só para quem é
presidente da Comissão de Transportes. Mas te agradecer, Madalena, ao Aprígio, muito
obrigado; Dr. Jorge, meu companheiro. Queria também agradecer ao Marcio, ao
Wellington Moura, muito obrigado. Queria cumprimentar o deputado irmãozinho
Delegado Olim e também o Balas, que se faz presente.
Quero dizer aos senhores que contem com um trabalho imparcial, sério, e, assim,
acho que nós podíamos dar as mãos e fazer esta Comissão fazer a vez nesta Casa. Eu
queria consultar os senhores membros se há a indicação de nomes para o cargo de vicepresidente da Comissão.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
gostaria de indicar o deputado Marcio Nakashima para ser vice-presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Existe
mais alguma indicação? É um candidato único, eu quero colocar em votação o nome
indicado do deputado Marcio Nakashima. Os deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado eleito vice-presidente da
Comissão de Infraestrutura, o Sr. Deputado Marcio Nakashima, a quem quero convidar
para sentar aqui também. Parabéns ao deputado Marcio Nakashima, a quem eu quero já
abrir a palavra.
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O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Sr. Presidente, nobres colegas. Bom,
faço das suas palavras, Sr. Presidente, as minhas. Aqui é uma Comissão de extrema
importância, e juntos eu tenho certeza que nós vamos trabalhar bastante em prol do
nosso Estado. Quero agradecer aos colegas pela indicação, ao colega Wellington Moura
pela indicação e aos demais pelo voto de confiança.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Srs.
Deputados, eu ontem consultando o departamento de comissões da Casa, às quartasfeiras estão totalmente tomados já os horários de funcionamento. E aí eu queria
consultar, eu consultei alguns horários possíveis de a gente trabalhar e aí queria propor
aos senhores. Na terça-feira, às 14 horas, é um horário que daria para a gente se reunir.
A outra opção seria 15:30 horas, mas aí já fica muito próximo da sessão do Colégio de
Líderes. Exato.
Aí nós temos uma outra opção que seria às quintas-feiras, 10:30, 11:00 horas ou
até as 14 horas. Então assim, nos horários possíveis e prováveis temos estas opções: às
terças-feiras, às 14 horas, ou quinta-feira, às 10:30 ou 11 horas ou até mesmo às 14
horas. Alguém tem alguma sugestão?

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendo que terça é um dia bastante
sobrecarregado também, presidente, inclusive com reunião de bancadas, acho que até a
do PT também ocorre nas terças.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Terçafeira.

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então a minha sugestão seria na quinta. O
ideal seria às 10 horas, mas, na pior das hipóteses, 10:30 horas também não está ruim.
Para a tarde já é um pouco complicado também. Então a minha sugestão seria quintafeira, às 10 horas ou 10:30 horas.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Consulto os demais deputados se tem alguma sugestão. Nenhuma sugestão de horário
além da do deputado Barros Munhoz, de quinta-feira às 10 horas da manhã?
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O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pois
não, deputado.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Se for conveniente as
sugestões do nobre deputado Barros Munhoz.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Como
todas as sugestões dele são muito convenientes.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Gostaria, por uma questão de
horário, de distância, de trânsito – eu moro na cidade mesmo, mas pego muito trânsito –
, às vezes se você tem um compromisso de manhã, se fosse às 10:30, se não houver
nenhuma objeção dos colegas.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Dez e meia combinado.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Fechamos às 10:30 então? Quinta-feira, às 10:30 horas, esta Comissão se reunirá
quando houver assuntos a tratar.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pois
não.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Agora quero pedir pela ordem
para te parabenizar e dizer que você é meu colega de bancada. O deputado Luiz
Fernando é um parceiro de toda e qualquer hora. Tenho certeza que esta Comissão,
junto com o deputado Marcio Nakashima, está bem representada aqui, assim como
estaria se fosse qualquer outro colega aqui, mas você foi escolhido e conte comigo. Eu
escolhi esta Comissão, presidente, vice-presidente e colegas, porque eu me identifico
muito com as atribuições desta Comissão.
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Lidar com questões de obras numa cidade e num Estado tão necessitados de
obras e infraestrutura, ademais a questão do abastecimento de água, esgoto e
saneamento básico também, além da concessão de bens públicos e energia elétrica são
atribuições que eu tenho muita afinidade, são as bandeiras de luta do meu mandato,
tenho muita afinidade. Então certamente iremos fazer um grande trabalho presidido pelo
presidente e vice-presidente, respectivamente. Eu quero muito parabenizá-los e dizer
que conduzirão com certeza um grande trabalho aqui e eu estarei à disposição para
ajudar naquilo que estiver ao meu alcance, está bom? Muito obrigado, e parabéns a
todos.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Mais
alguém quer fazer uso da palavra?

O SR. APRÍGIO - PODE - Pela ordem. Presidente, eu também quero
parabenizá-los pela vitória, quero me colocar à disposição também para, no que puder,
usando o meu conhecimento, porque sou empresário da construção civil, eu quero estar
contribuindo com o trabalho da Comissão, principalmente na questão de água e
saneamento básico, porque a gente vê que hoje as águas estão basicamente 80%
contaminadas. Nós temos a Sabesp, que é a grande poluidora do meio ambiente hoje,
que pega os nossos esgotos e joga nos córregos e dali não fazem tratamento nos esgotos,
dispensa de qualquer jeito. E tem também o péssimo atendimento, algumas obras que a
gente vê na cidade que iniciam e depois deixam para lá, parece que o dinheiro não tem
muito valor. Então eu estou para contribuir no que puder com esta Comissão. Obrigado.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Fique à
vontade.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu não faço parte desta Comissão, faço das
minhas palavras as palavras do nosso sempre presidente Barros Munhoz, e vim aqui
cumprimentar Vossa Excelência. Fiquei feliz pelo senhor ser Presidente, saiba que o
senhor tem aqui um amigo. Você e o Marcio aí estarão muito bem, o Marcio também é
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um amigo querido. Fiz questão de vir aqui só para cumprimentá-los, está bom? Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Obrigado.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Muito obrigado.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Com a
palavra, Wellington.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Para cumprimentá-lo, tenho certeza
que esta Comissão está com uma pessoa que é responsável, competente, capacitado para
poder fazer com que esta Comissão ande e os trabalhos realmente possam evoluir aqui
para o estado de São Paulo através da sua pessoa. E cumprimento também o deputado
Marcio Nakashima, que indicamos, e temos a certeza da competência também, todo o
Alto Tietê e todo o trabalho na sua região. Parabéns aos dois.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Muito
obrigado.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Muito obrigado.

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

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente, só uma
questão: se puder ser quinta no período da tarde, porque no período da manhã eu pelo
menos não consigo estar nenhuma quinta, então ficaria difícil para mim. Quero só
deixar registrado, se for possível diante aos outros deputados, se for qualquer período da
tarde na quinta eu consigo; pela manhã, infelizmente, eu não consigo estar.
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O SR. - Pela ordem, Presidente. Para mim também seria um horário muito bom
às duas horas da tarde.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Tem
uma questão, e é justamente isso. Ontem o Heni me pediu para que se pudesse não ser
de manhã era melhor, porque o horário das comissões, o pessoal aqui é escasso. Hoje
nós temos um sério problema de assessores para as comissões, inclusive está sendo
aberto um concurso na Casa para uma das áreas mais afetadas, que é o Departamento de
Comissões. E foi uma solicitação, parece que ele fez lobby para que fosse à tarde,
porque para ele – e as CPIs também vão acontecer de manhã. Então fica, se houver
consenso, às 14 horas. Às quintas-feiras, às 14 horas, combinado então, Wellington.

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

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Com a
palavra, deputado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR – Primeiramente, parabenizá-lo por
assumir a Presidência da Comissão de Infraestrutura, sabemos da importância dessa
Comissão para o estado de São Paulo e sabemos que está em boas mãos. Também o
Marcio Nakashima, que está chegando, e tenho certeza que fará um grande trabalho
com V. Exa. à frente da Presidência. E justificar que normalmente de quinta eu já estou
com compromisso parlamentar nas minhas bases. Então, se normalmente eu não estiver
presente, gostaria de pelo menos deixar justificada a minha ausência, que não vai ser
uma constância, sendo que eu estou sempre presente nas comissões e CPIs. Às quintasfeiras para mim se torna difícil, mas é o consenso de todos e eu assino embaixo.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Obrigado. Eu queria, antes de a gente encerrar, trazer um problema. O deputado Aprígio
toca no tema Sabesp, nós vimos hoje a grande imprensa por esses dias divulgando o
nível de contaminação da nossa água no Estado todo. Na verdade, no Brasil todo, com a
questão do agrotóxico, esse é um grande debate que está aí no País. Mas assim, é
importante.
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Eu venho do ABC e, pasmem os senhores, as torneiras do ABC todas estão
jorrando água suja, não se sabe se está contaminada, contaminada pelo quê. E ontem a
Sabesp soltou uma nota pedindo desculpas, ela está dizendo que está fornecendo essa
água suja com um cheiro esquisito também desde o dia 17 de abril até o dia 25 de abril,
e se compromete até a não cobrar daqueles consumidores que reclamarem – ou seja, não
estou isentando a todos, estou isentando a quem reclamar.
Eu acho que nós realmente precisamos pegar junto essa questão. Nós temos
nesta Comissão um assunto de suma importância que é o metrô. O metrô não é
discutido na Comissão de Transporte, é na Comissão de Infraestrutura, e hoje a gente vê
várias obras do metrô paradas. Nós temos no ABC a demanda da Linha 15, mas nós
temos várias linhas, a Linha 6, que é uma briga da zona noroeste, enfim, as diversas
linhas de São Paulo que estão paradas também serão objetos de discussão nesta
Comissão, e eu acho que nós temos uma missão muito importante.
Queria agradecer a presença de todos, agradecer a confiança. Quero dizer que
esta Presidência ganha volume na medida de que o deputado Barros Munhoz é quem
preside e quem presidiu esta Comissão. É uma honra estar com o senhor, Barros, e
quero dizer do carinho que meu pai sempre teve por você e te agradecer por toda a
relação. Muito obrigado a todos os deputados.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.

***

- É encerrada a reunião.

***
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