Divisão de Registro de Pronunciamentos

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA - CI
25.05.2021

***

- Abre a reunião o Sr. Dr. Jorge Lula do Carmo.

***

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Coronel
Nishikawa.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. Presente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Jorge do
Carmo, presente, que vos fala. Deputado Zé Américo.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Cezar.
(Pausa.) Deputado Cezar está conectado, mas acho que talvez não esteja nos ouvindo.
Constatei agora a presença do deputado Castello Branco. Deputado Castello Branco, seu
microfone está fechado, deputado. Deputada Maria Lúcia Amary.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Alex de
Madureira, também verifico que está presente.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Castello
Branco já conseguiu ligar o microfone?

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado.
Deputado Sebastião Santos, também verifico que está presente.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, excelência. Uma boa
tarde a todos.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Boa tarde a todos.
Agora solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem,
deputado.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Dispenso a leitura da ata anterior.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - É regimental o
pedido de Vossa Excelência. Então fica dispensada a leitura da ata, e aprovada a reunião
anterior. Vamos à pauta. Quero combinar com V. Exas. para a gente tentar fazer, na medida
do possível, uma reunião rápida, porque sabe que tem sessão daqui a pouco. Já quero
agradecer a participação e a atenção de todas Vossas Excelências. Nós temos alguns itens na
pauta.
Item 1. Projeto de lei nº 1.317, de 2015. Pela ordem.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu só queria fazer uma questão de ordem
bem rápida, meu presidente.
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pois não,
Excelência.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu não vi se o senhor abriu, já no início da
sessão, uma oportunidade para quem fosse pedir vistas de algum item. Eu gostaria de pedir
vista… (Vozes sobrepostas.)

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - A vista pode ser
requerida a qualquer momento. E, aproveitando vossa colocação: qualquer deputado ou
deputada poderá requerer vistas de qualquer um dos itens da pauta.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sim, senhor. Então, presidente, ouvindo o
senhor agora, eu gostaria de solicitar vistas do item de número 3, do item de número 8 e do
item de número 9. Itens 3, 8 e 9.
Presidente, só justificando, até se algum colega se sentir ofendido por nosso pedido de
vista. É que nós pedimos, nós solicitamos às secretarias que estão sendo convidadas para
audiência pública, ou estão sendo convidadas para participar desses requerimentos, como da
Sabesp, o item de número 3.
Nós já estamos em contato com o nosso presidente da Sabesp, o senhor Benedito Braga.
E também em contato com o secretário Alexandre Baldy, para que eles possam marcar, tanto
audiência pública, como também se manifestar em vir participar desta comissão. Então eu só
pediria nesse sentido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - É regimental o
pedido de V. Exa., deputado. A vista fica concedida, desde já, dos itens 3, 8 e 9 da nossa
pauta.
Voltando ao item 1. Projeto de lei nº 1.317, de 2015, do nobre deputado autor, Afonso
Lobato. Inclui parágrafo no Art. 9o da Lei nº 7.835, de 1992, que dispõe sobre o regime de
concessão de obras públicas e concessão e permissão de serviços públicos. O relator é o

Divisão de Registro de Pronunciamentos

deputado Ricardo Madalena, que proferiu parecer favorável. Vossa Excelência queria falar,
deputada Maria Lúcia Amary?
A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu gostaria de pedir…

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - O seu microfone
fechou deputada.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu não sei exatamente qual é o parágrafo
do artigo. Não é nem por estar contra ou a favor. É porque eu não sei o que diz esse parágrafo
9o da Lei nº 7.835, sob o regime de concessões. A minha preocupação é quanto à
constitucionalidade da inclusão desse parágrafo. Se não tiver, peço vista, e na próxima coloca
em pauta.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - É regimental,
deputada Maria Lúcia Amary.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu pedi vista só por essa razão, para
conhecer o teor do artigo.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Está bom. Então
V. Exa. está pedindo vista. É regimental. Está concedida vista ao item 1 da pauta.
O item 2 da nossa pauta é um processo, processo 7457442, de 2019. O autor é Cloves
Roque Xavier. Na verdade, é uma manifestação. Uma manifestação de indignação quanto à
falta de resposta do estado de abandono do antigo prédio do quartel histórico do 2o Batalhão
de Guardas do Exército Brasileiro.
O deputado Castello Branco é o relator. Ele propôs uma indicação. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
O item 3 foi concedida vista.
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Item 4. Requerimento CI 01, de 2020, de autoria do deputado Castello Branco, que
requer seja encaminhado, ao Sr. Presidente da Daesp, pedido de informação sobre a situação
do processo da Daesp contra o Consórcio Voa SP, pela demora do cronograma de obras do
Aeroporto de Campinas - Amarais. Mais especificamente, no caso de descumprimento.
E qual é o novo cronograma estabelecido de execução de obras, e quais penalidades
serão impostas à concessionária, uma vez que, até o momento, nenhuma obra foi iniciada por
parte do consórcio.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. As Srs. Deputadas e
Srs. Deputados que concordarem, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado o item 4.
Item 5. Requerimento CI 03, de 2020, de autoria do nobre deputado Luiz Fernando,
para convite ao diretor-presidente da Enel Distribuição.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sr. Presidente, foi pedida vista desse
processo.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Não, Excelência.
Foi pedido dos itens 3, 8 e 9. Esse não foi pedido vista, Excelência.
Então, voltando aqui. Requerimento do deputado Luiz Fernando para convite do
diretor-presidente da Sr. Diretor-Presidente da Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.), o senhor Max...

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Se importa se eu pedir vista desse
processo?

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pode, é regimental,
Excelência. É regimental. A vista está concedida, é regimental.
Próximo item, o item 6. Requerimento CI 04, de 2020, de autoria do deputado Enio
Tatto, ao presidente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (ENEL) para
discussão, análise, justificativa e caminhos alternativos para que não seja efetivado o
aumento das tarifas a mais de 7 milhões de clientes em 24 municípios da região metropolitana
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do estado de São Paulo, durante o período de pandemia e calamidade pública do estado,
conforme o Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação.
Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que concordarem, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado o item 6.
Item 7. Requerimento CI 01, de 2021, de autoria do deputado Luiz Fernando, com a
finalidade de convidar o Sr. Presidente e CEO da Elektro Redes S/A, Sr. Giancarlo Souza,
para prestar esclarecimento a esta comissão acerca das constantes quedas de energia elétrica
e extremada demora na restauração do serviço, sobretudo na região Mogiana, com destaque
para as cidades de Águas da Prata, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, Casa
Branca, Itobi, São José do Rio Pardo, Aguaí e Mococa, apresentando plano de investimentos
a serem promovidos no sentido de melhorar os serviços insatisfatórios que vêm sendo
prestados naquela região.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação.
As Sras. Deputadas e Srs. Deputados que concordarem, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Ciência da pauta. Aqui tem duas situações.
O Ofício 12/21, do deputado federal Leonardo Monteiro, enviando um manifesto
contra a privatização dos Correios. É apenas para ciência.
E o Ofício 152, de 2021, do TCE, encaminhando decisão exarada da Primeira Câmara
daquela corte, nos autos do processo que trata do balanço geral da Arsesp, referente ao
exercício (Vozes sobrepostas.) Sem prejuízo das recomendações lançadas em resposta ao
Ofício SGP 3941, de 16, no qual encaminhava o relatório final da CPI da Energia Elétrica.
Agora eu queria conversar com V. Exas. rapidamente. A gente sabe que, a cada seis
meses, é regimental que o secretário da pasta de Infraestrutura venha a nossa comissão para
prestar contas. Eu queria combinar com Vossas Excelências. Hoje eu conversei com o
deputado Caio França, presidente da Comissão de Meio Ambiente.
As pastas de Meio Ambiente e de Infraestrutura têm o mesmo secretário, que é o
secretário Marcos Penido. Conversei com ele da gente fazer uma reunião conjunta das duas
comissões, e convidar o secretário Marcos Penido. Semana que vem temos uma semana curta
por conta dos feriados.
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Eu queria a anuência de V. Exas. para a gente combinar conjuntamente, as duas
comissões, para fazermos uma reunião conjunta com o secretário Marcos Penido. Aí eu
convidarei Vossas Excelências. De acordo?

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - De acordo, de acordo.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - De acordo, de acordo.

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Então, Excelências,
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão de Infraestrutura. Boa
tarde a todos. Agradeço imensamente a participação.

***

- Encerra-se a reunião.

***

