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* * * 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Coronel Nishikawa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputado Jorge do 

Carmo. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputado Dr. Jorge do Carmo 

presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputado José 

Américo. (Ausente.) Deputado Cezar. Ele não está. Ele está logado mas não está na 

imagem. Eu vou passar. Deputada Maria Lúcia Amary.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputado. Presente, 

não é? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Ótimo, anotado. 

Deputado Sebastião Santos. (Pausa.) Deputado Sebastião Santos. (Ausente.) Deputado 

Murilo Felix. (Ausente.) Deputado Roberto Morais. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Constatado número 

regimental. Desculpe. Coronel Nishikawa presente, evidentemente. Pergunto aos 

membros deste se há uma indicação em nome do deputado  Caio de presidente da 

Comissão. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Pois não. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu queria, com muito orgulho, aqui fazer 

a indicação do deputado, nosso querido amigo, Dr. Jorge do Carmo para a Presidência 

dessa Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL NISHIKAWA - PSL - Anotado. Existe mais 

algum candidato? Eu coloco o nome, então, do deputado Jorge do Carmo para votação. 

Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Declaro 

aprovado.  

Declaro eleito presidente da Comissão da Infraestrutura o Dr. Jorge do Carmo, a 

quem convido para assumir os trabalhos. Ainda bem que tem alguém para assumir os 

trabalhos agora, não é, Dr. Jorge? 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Dr. Jorge Lula do Carmo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado Coronel Nishikawa, nosso presidente, que conduziu muito bem esse pleito. 

Quero agradecê-lo pela presteza, pelo compromisso, e pela forma como conduziu com 

maestria; quero agradecer a indicação do meu amigo, nobre deputado Alex da Madureira, 
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companheiro de quem eu aprendi a gostar, e a conviver com ele aqui na Assembleia 

Legislativa. E agora, o nosso coordenador dos projetos dos deputados, com quem 

certamente, com quem irei conversar bastante. E, nesta Comissão, quero agradecer o voto 

da nobre deputada Maria Lúcia Amary, companheira que tenho alegria também de 

conviver e conhecê-la, e respeitar; nobre deputado Ricardo Madalena, que fez uma 

brincadeira dizendo que tinha outros candidatos, tal, isso é normal.  

E eu quero muito agradecer a sua presteza, e eu sei que você também tem uma tarefa 

muito árdua aqui, mas muito gratificante. Quero agradecer ao deputado Roberto Morais, 

que também colocou o nome como candidato, mas nós estamos aqui para conversar, 

combinar, fazer aquilo que está combinado, acordado. E farei tudo o que estiver ao meu 

alcance para que juntos possamos fazer uma grande gestão nesta comissão. Vejo agora o 

nobre deputado Cezar, companheiro do PSDB também, um companheiro de luta, um 

deputado que eu conheço também aqui no Parlamento. Quero agradecer o apoio e o voto 

de vocês todos.  

E quero dizer que esta Comissão só funcionará se a gente quiser, se os deputados e 

deputadas tiverem compromisso com esse espírito de fazer essa Comissão, que é tão 

importante nesta Casa e no estado de São Paulo, funcionar. Então, eu quero agradecer o 

apoio, o voto.  Estou lisonjeado com a eleição. Vejo agora que se conectou aqui o meu 

colega de bancada, deputado Zé Américo. Quero dizer, Zé, que acabei de ser eleito o 

presidente desta comissão, e sei que contarei com seu apoio também. 

Então, quero parabenizar a cada um, por terem se esforçado para participar desta 

reunião. Até que consideramos ela um pouco cedo. Mas, faremos juntos, depois 

combinaremos qual será o melhor dia e horário, para essa comissão se reunir, e funcionar. 

Então, esse é o espírito democrático, espírito de coleguismo, de parceria, de 

respeitar todos os deputados e deputadas. Para que, juntos, possamos fazer um grande 

trabalho à frente desta comissão. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, deputado Jorge. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Oi, deputado? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Só quero falar uma coisa, bem rapidinho. 
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Claro, 

deputado. Sempre. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Alô? Jorge? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pode falar, 

deputado Zé Américo. Com a palavra Vossa Excelência. Está tendo alguma dificuldade, 

deputado Zé Américo? Para falar. Seu microfone está ligado, vejo que está. Não estamos 

ouvindo. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - O áudio dele não está saindo. Acho que 

é melhor você conduzir, Jorge. E aí, vamos tentar ver o que acontece.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E agora? Melhorou? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Vamos conduzir 

aqui, deputado. Já, já passamos a palavra para V. Exa. Está bom? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está bom. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Vejo que se 

conectou também, o deputado... Meu colega também, aqui da Alesp, deputado Castello 

Branco. Um grande deputado, um grande amigo que eu aprendi a gostar e conviver. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Nosso comandante, nosso comandante 

Castello Branco.  

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Nosso 

comandante, comandante Castello Branco, é. 

E minha primeira missão à frente desta presidência, é juntamente com os colegas, 

conduzir a eleição do vice-presidente, ou da vice-presidenta desta comissão. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Jorge, eu queria indicar 

para vice o deputado Alex de Madureira. 
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Eu já ia 

perguntar isso, deputada. Então, pergunto se há a indicação de alguém?  Deputada Maria 

Lúcia Amary está indicando o deputado Alex de Madureira. 

Pergunto se há mais alguma indicação, para ocupar o cargo de vice-presidente desta 

comissão. Não havendo nenhuma outra indicação passaremos agora a eleição do vice, do 

único candidato, nosso amigo, e colega, Alex de Madureira. 

E consulto cada deputado, e deputada, se todos estão de acordo. Os deputados que 

estiverem de acordo, permaneçam como estão. 

Constato também, a presença do deputado Murilo Felix, participando.  

Todos estando de acordo, declaro eleito vice-presidente desta comissão, o nobre 

deputado Alex de Madureira. Com quem eu terei o imenso prazer de conduzir essa 

comissão, evidentemente junto com os demais deputados, e deputadas. Para que 

possamos fazer um grande trabalho à frente da Comissão de Infraestrutura. 

Registro com muito prazer a presença, participação virtual do nobre deputado 

Sebastião Santos. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, Dr. Jorge. 

 

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

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado, Dr. Jorge. Parabéns ao 

senhor, parabéns ao Alex de Madureira, a todos que participaram desse processo. Eu vou 

ter que me ausentar, então quero cumprimentá-los. 

 Desculpa a brincadeira ontem, Dr. Jorge. Estava em online para eleger o presidente 

da Comissão de Transportes, quando você me ligou eu falei: Olha, vou me postar como 

candidato aqui, está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Fica tranquilo, 

deputado. Muito obrigado pelo apoio. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Acordo se cumpre nesta Casa, a 

verdade é essa. Sucesso ao senhor, ao Alex e a todos nós. Em nome da deputada Maria 
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Lúcia, saudando a todos que vão compor essa importante comissão da Assembleia 

Legislativa. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado. Obrigado. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, Roberto.  

 

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

Américo tinha pedido a palavra. Agora consegue falar, deputado Zé Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT- Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que 

eu consigo falar agora. Eu tive um problema de internet desde cedo, então queria justificar 

minha ausência na sua eleição relâmpago. Talvez a eleição mais rápida, muito bom, 

Jorge. 

Olha, acho que a comissão, a comissão... Nós precisamos...  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Zé. Zé, não deu nem tempo de aparecer 

adversário. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Rapidinho para 

não ter problema.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT- Já são dez horas e onze minutos, já elegeu 

tudo.  

Bom, eu queria dizer o seguinte, eu conheço o Jorge do Carmo, viu pessoal que 

apoiou, eu conheço o Jorge do Carmo. O Jorge do Carmo é uma pessoa talhada para essa, 

para essa função. Sujeito trabalhador, que conhece muito os problemas, tem mergulhado 

nos problemas do estado de São Paulo, conhece muito de infraestrutura, conhece muito 

de habitação. 

Então, eu acho que a gente vai estar em boas mãos, a comissão vai estar em boas 

mãos. Eu já fui dessa comissão uns três anos atrás. Vou dizer, viu Jorge, é uma comissão 

que dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita coisa. Dá para pedir informação, dá para 

discutir com o governo, dá para fazer muita coisa. 
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Até porque o estado de Sã Paulo tem problemas críticos de infraestrutura e tem 

muita coisa parada. Uma coisa, assim, que a gente pode, talvez mais para frente, pedir 

informação, trazer um secretário, é sobre a situação do Rodoanel.  

O Rodoanel está parado. O Rodoanel Norte, que envolveu um gasto fabuloso, o 

dinheiro está parado. Simplesmente está parado, não está sendo terminado. O governador 

João Doria meio que deixou de lado as obras, as grandes obras do estado, e o Rodoanel, 

que é uma coisa importante, está parado. Então, a gente pode debruçar sobre ele.  

Mas eu queria mais do que nunca dar um abraço em você, dizer que você é um cara 

que tem se destacado na nossa bancada, destacado na Assembleia pela sua, pelo seu 

trabalho, pela sua experiência, pela sua experiência. Então, vamos estar em boas mãos.  

Conte comigo para te ajudar nessa comissão naquilo que for importante, tá? Super 

abraço, acho que nós estamos bem encaminhados. 

O Alex de Madureira também, você sabe que é um craque, né, Jorge? Você é um 

craque, você é um craque. O cara jogando na ponta direita, ponta esquerda, ele vai bem.  

Então, acho que vocês dois vão tocar muito bem e eu estou aqui como soldado para 

ajudar vocês naquilo que for necessário, naquilo que você precisar, você me designa, eu 

faço e vamos tocar. É muito importante a gente fazer isso até o final deste mandato.  

Então, um super abraço, muito boa sorte, que Deus ilumine o seu trabalho. Eu tenho 

certeza que você vai dar conta e dar conta muito bem.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Muito obrigado. 

Já darei o pela ordem. Muito obrigado, deputado Zé Américo. Você é meu colega, meu 

companheiro de trabalho, de luta, de partido. Eu tenho certeza de que você vai contribuir 

muito. Você é meu líder, líder da nossa, da minoria da nossa Casa.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT- Muito obrigado.  

 

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

deputado Alex da Madureira.   

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Dr. Jorge do Carmo, nosso presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Nosso Vice-

Presidente. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer 

muito a indicação da deputada Maria Lúcia Amary, por quem eu nutro, e sempre nutri, 

um carinho muito especial, desde o início que nós chegamos aqui na Casa.  

Não só pela sua beleza exterior, mas pela sua beleza interior, pelo seu 

posicionamento, pela forma com que ela representa as mulheres aí na Assembleia 

Legislativa de São Paulo, como uma verdadeira parlamentar, brigando e lutando pelos 

interesses da sua região. Isso é muito bom.   

Nós, que estamos num mandato representativo no Legislativo, esse é o nosso papel. 

Então, obrigado, deputada Maria Lúcia pela indicação.  

Agradecer a todos os colegas aqui pela votação unânime, tanto do nome do 

deputado Jorge do Carmo à Presidência como o meu a Vice. 

O vice tem uma figura representativa só, o Presidente que determina a pauta e tudo 

o mais, mas eu sei que o deputado Dr. Jorge do Carmo vai fazer com que esta comissão 

seja uma comissão democrática, uma comissão participativa, de todos.  

Isso é importante para nós. Não é só estar em uma comissão, mas o importante 

também é nós trabalharmos para que a população veja por que existem as comissões na 

Assembleia, como elas trabalham, qual a finalidade delas e o que nós representamos 

também, o estado aqui. 

Então muito obrigado a todos os colegas, citando aqui o Ricardo Madalena, o José 

Américo, o Castello Branco, nosso monarca aqui, o Cezar, a Maria Lúcia, o Sebastião, 

querido amigo, também o Roberto Morais, que precisou sair, e o Murilo Felix, que 

participaram desta comissão. Muito obrigado a todos.  

Muito trabalho pela frente. Vamos renovar essas comissões, vamos reavivar essas 

comissões que ficaram tão paradas em 2020. Acho que nós temos um papel importante a 

desempenhar agora, principalmente na Comissão de Infraestrutura. Acho que a 

infraestrutura do estado tem a condição de geração de emprego, de renda. Eu acho que 

esse tem que ser o nosso papel aqui, ajudar nessa retomada da pandemia. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado. 
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A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Posso falar agora? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pode sim, 

deputada. Só agradecer ao deputado, nosso vice-presidente, pelo carinho, pelo 

compromisso. Tenho certeza de que faremos esta comissão da melhor forma democrática, 

da melhor forma possível. Tenho certeza disso. Conto com vocês. E você é um grande 

vice, foi uma ótima indicação da deputada Maria Lúcia Amary. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Deputada Maria 

Lúcia Amary primeiro. Em seguida, pode ser?  

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Claro. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Primeiro, dar bom dia para os que 

entraram depois. Quero cumprimentar o Dr. Jorge do Carmo. Nós precisamos 

movimentar, realmente, esta comissão. É uma comissão importante, que estava um pouco 

sem se reunir, e isso faz falta. Cumprimentá-lo. Conte com o meu trabalho junto com 

você, minha dedicação também. Acho que tudo o que a gente assume tem que ter 

compromisso para sempre dar quórum e estarmos trabalhando juntos. 

Com relação ao deputado Alex de Madureira, obrigada, logo de manhã recebendo 

esses elogios já massageou o meu ego. Obrigada, você é um querido, sabe do carinho que 

eu tenho por você também. É o meu vice na comissão, que depois não sei como vai ficar. 

Mas cumprimentar também o meu colega de bancada, Cezar, o Ricardo Madalena, o 

Sebastião, o José Américo, o deputado Castello Branco e, também, o Coronel Nishikawa. 

Muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Contem comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputada Maria Lúcia Amary. Tenho certeza disso e contarei muito com a sua 

participação. 

 

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

quem pediu? Deputado Cezar? Pela ordem, deputado Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Oi, José Américo. Cheguei dez e meia e já tinham votado. 

É relâmpago. 

 

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

Cezar? Travou, deputado Cezar? 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Dr. Jorge, eu posso falar? Eu tinha 

pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pode, claro, 

deputado. Coronel Nishikawa, nosso comandante. Já, já passo a palavra para o deputado 

Cezar. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Comandante, na verdade, desculpe a 

minha dificuldade. É meu primeiro mandato, sou neófito nessas comissões, inclusive, mas 

agradeço a sua palavra, Dr. Jorge. Conte conosco, eu acho que é uma comissão muito 

importante (Inaudível.) e Alex de Madureira também, nosso vice-presidente.  

Deputada Lúcia Amary, obrigado. Lugar de mulher é aqui na Assembleia, sim. Eu 

acho que a senhora representa muito bem as mulheres aqui na nossa Assembleia. 

Obrigado pela presença nesta comissão importante.  

Contem conosco. Muito obrigado, fiquem com Deus. Que tudo dê certo, Dr. Jorge, 

conte realmente conosco, porque é importante esta Comissão de Infraestrutura. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado Coronel Nishikawa. Tenho certeza disso e a recíproca é verdadeira. Deputado 

Cezar, voltou? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Voltou. 
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, 

Cezar. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Quis me atropelar.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, Dr. Jorge. Jorge, quero te dar os parabéns aí. 

Quando chega a minha vez corta, Jorge. O Alex está me perseguindo. Jorge, você foi o 

nome certo escolhido, eu votei consciente, apesar da rapidez que foi isso aí, um 

relâmpago.  

Parabenizando aí a Maria Lúcia, do PSDB. Essa mulher, a beleza encantou ela, não 

larga. (Inaudível.) Agora, Jorge, você ganhou por conta do seu vice. Isso é importante. 

Ele mudou o visual, ele está mais jovem. 

(Inaudível.), mas eu quero parabenizar você, o vice, e todos os deputados que estão 

aí. Esta Comissão de Infraestrutura aqui, Roberto Morais, Maria Lúcia, José Américo, 

Nishikawa, Alex de Madureira, Castello Branco, Murilo Felix, Ricardo Madalena, o 

Sebastião. É muito forte essa comissão. Precisa de um presidente austero mesmo, porque 

esse pessoal aí é muito capacitado. 

Viu, Jorge? Você está em uma comissão agora, presidenciando um pessoal pesado 

aí da Assembleia. Um abraço, e boa sorte, companheiro. Torço por você. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado Cezar. Obrigado mesmo, e contarei contigo, e com a vossa experiência. 

Pergunto se mais algum deputado ou deputada... 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Nobre deputado 

Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Nós estamos aqui com 

problema na rede de celulares aqui, está complicado ficar falando, mas só para desejar 

um bom dia a todos, e parabenizá-lo pela condução à Presidência, junto com o nosso vice, 

deputado Alex de Madureira, e dizer que nós estamos aqui à disposição, para poder 
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contribuir, de alguma forma, com a sua orientação, o seu posicionamento, e com todos, 

aí, nessa comissão. 

Grande abraço a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado Sebastião Santos. Tenha certeza disso. Contarei muito com vossa experiência e 

vossa competência nesta comissão. Pergunto se tem mais algum deputado ou deputada 

que queira usar da palavra.  

 

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

 

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

nobre companheiro, deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Parabenizá-lo pela vossa eleição, também 

do Alex. Desejar sucesso. (Inaudível.) Vamos estar presentes aí, como fizemos nos dois 

anos do Luiz Fernando Teixeira, participando ativamente, pois nós sabemos (Inaudível.) 

importância para o estado de São Paulo. 

Parabéns, Dr. Jorge. Um grande abraço.  

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado Ricardo Madalena, tenho certeza que também V. Exa. vai colaborar muito com 

esta comissão, com a vossa experiência. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

comandante Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Senhores, bom dia. É um prazer falar com 

todos vocês.  

É uma honra pertencer a esta comissão, que eu considero uma das comissões mais 

importantes do estado de São Paulo, porque mexe diretamente com a vida das pessoas, 

na medida em que o Brasil ainda é um dos países que tem uma das menores infraestruturas 
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do mundo. E o estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais rico da federação, tem 

gravíssimos problemas de infraestrutura, proporcionais à sua população, e proporcionais 

ao seu faturamento, o que é uma incoerência, porque nós poderíamos ter uma 

infraestrutura muito melhor.  

Além disso, a nossa comissão que cuida das concessionárias de gás, de água, de 

esgoto, de luz elétrica, de serviços essenciais à população, algumas delas muito 

problemáticas, e eu abriria, desde já, solicitando que, em um dos primeiros momentos, 

nós conhecêssemos e convocássemos todas essas empresas, que são prestadoras desses 

serviço, elas dão muito problema. Telefonia, enfim. 

E eu coloco a minha experiência disposição. No Exército, eu trabalhei bastante com 

infraestrutura. A gente pode agregar valor a esta comissão. E é claro, a minha amizade 

com o ministro da Infraestrutura, o capitão de engenharia Tarcísio Gomes de Freitas, que 

tenho a honra de conhecer há muitos anos, de ser um contemporâneo meu de Forças 

Armadas.  

Independentemente de qualquer viés político ou ideológico, ele está em uma pasta 

importante em Brasília, é uma pessoa tecnicamente muito competente, de muito bom 

senso, e ele tem, evidentemente, condições de alocar recursos para o estado de São Paulo 

com boas argumentações. Isso a gente deve usar. Por exemplo, a extensão da Rodovia 

Presidente Castelo Branco. Ela está precisando ser ampliada e, por acaso, ela tem o nome 

deste deputado. 

 É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, 

deputado comandante Castello Branco. Certamente você vai contribuir muito, tenho 

certeza. A gente tem uma relação bastante respeitosa contigo e com os demais deputados 

e deputadas.  

Pergunto se tem mais algum deputado ou deputada que queira usar a palavra. 

(Pausa.) Não havendo nenhum deputado ou deputada que queira usar a palavra, quero, 

antes de encerrar esta reunião, registrar que, além dos titulares que participaram desta 

reunião, os suplentes, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados suplentes, são tão 

importantes quanto, pois poderão participar, poderão propor, poderão estar presentes. Na 

ausência dos titulares, poderão inclusive votar. Então, quero registrar que todos os 

deputados e deputadas são muito importantes.  
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Antes de encerrar, quero propor uma data. É uma sugestão. Consulto V. Exas. se 

poderíamos marcar nossas reuniões para as terças-feiras, por exemplo, às 14 horas. É uma 

sugestão. Eu consulto Vossas Excelências. O que acham dessa sugestão? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Castello Branco.  

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Nesses últimos dois anos, o grande 

problema foi que faltou uma coordenação de comissões. Exemplo: eles marcavam várias 

reuniões de várias comissões ao mesmo tempo, se esquecendo de que, na maioria das 

vezes, os deputados estavam em várias comissões.  

Então, você tinha que optar se ia participar de uma ou de outra, o que causava 

grande prejuízo a ambas as comissões, de maneira que acho que deveria haver uma 

coordenação. Não sei quem poderia fazer isso, de maneira à gente colocar as nossas 

comissões de forma a não conflitar com os horários de outras comissões. Repito: 

considerando que a maioria de nós está, pelo menos, em duas ou três comissões, confere? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Confere. Eu 

quero sugerir, mas a gente vai negociando e vendo se não vai dar conflito de horário. A 

gente vai combinar. Vamos deixar uma primeira sugestão e, se houver alguma 

dificuldade, a gente ajusta, tudo bem?  

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Para mim, tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - A gente marca 

para a próxima terça-feira para a gente fazer a primeira reunião desta comissão. Tudo 

bem? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presidente, mais uma observação: 

atualmente eu tenho participado de quatro comissões e tenho percebido que em todas elas 

a equipe técnica da Assembleia tem demorado para autorizar a entrada dos deputados.  
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Hoje, por exemplo, eu estava online esperando autorização para entrar nesta 

comissão dez minutos antes e só me colocaram quase dez minutos depois. Perdi a eleição 

do senhor, infelizmente, porque votaria no senhor de qualquer forma, mas não me 

colocaram a tempo. Então, peço a gentileza de que a equipe técnica preste mais atenção. 

Ela tem falhado muito em todas as comissões, tem aberto tarde e autorizado a entrada 

tarde demais. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Bem observado, 

deputado. Então fica proposta a data da próxima terça-feira. Se houver qualquer 

dificuldade, a gente ajusta. Tudo bem, deputadas e deputados? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Qual é o horário? 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Quatorze horas. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Está bom? Mais 

alguma observação? (Pausa.) Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada 

esta reunião, agradecendo, de coração, o voto das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados.  

Muito bom dia a todas e todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 

 

 


