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* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Constatar e 

confirmar a presença, e fazer a leitura da presença de todos os deputados e deputadas. 

Deputado Castello Branco. Comandante Castello Branco. Só no microfone, deputado. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Deputado Castello Branco, presente. 

 

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

deputado Castello Branco. Deputado Coronel Nishikawa. 

 

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

 

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

Coronel Nishikawa. Deputado Dr. Jorge do Carmo, este que vos fala, presente. Deputado, 

colega de bancada, deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente. 

 

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

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presente, presidente. 

 

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

deputado Madalena. Deputado Roberto Morais. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, deputado. 

 

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

deputado Roberto Morais. Deputados e Deputadas, quero esclarecer que a nossa pauta 

será muito breve. Mesmo porque...  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Peço vista dos itens três e quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Três e quatro... 

É regimental, deputado Roberto Morais. Está concedida vista à V. Exa.  

Podemos seguir a pauta.  

Item 1 - Proposição. Projeto de Lei nº 940, de 2019. Autor: deputado Rodrigo 

Gambale. Autoriza o Poder Executivo a criar um comitê técnico interdisciplinar de 

acompanhamento de disponibilidade de recursos hídricos no estado. O relator é o 

deputado, presente, deputado Castello Branco, que deu voto favorável.  

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. 

Item 2 - Requerimento da CI 03, de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando, 

para convite ao presidente da Sabesp, Sr. Benedito Braga, para prestar esclarecimentos 

acerca da situação da Sabesp, face a nova composição de grupo de trabalho e avaliação 

das alternativas viáveis para a companhia, no âmbito do Programa Estadual de 

Desestatização, ocorrido em 24.04.2019, da atuação da pasta, com balanço e ações 

consolidadas, bem como ações de planejamentos a esta gestão. Projeto que almeja 

adimplir, inclusive, o panorama sobre a situação de abastecimento de água no estado, 

detalhando os investimentos previstos.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. As Sras. Deputadas e 

os Srs. Deputados que concordarem, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  
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Itens 3 e 4, concedida vista.  

Item 5 - Requerimento CI nº 4, de 21, de autoria do deputado Enio Tatto. Para 

realização de audiência pública em Ubatuba, em caráter de urgência, por essa Comissão 

de Infraestrutura, para discussão sobre a criação do Parque Estadual Marinho Tartaruga-

de-Pente, no entorno do Parque Estadual da Ilha Anchieta, de responsabilidade da 

Fundação Florestal, com presença da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e 

demais envolvidos.  

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordarem, permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 6, e último da nossa pauta. Requerimento CI nº 5, de 2021, do deputado Enio 

Tatto, para realização de audiência pública presencial, e virtual, no caso, híbrida, em 

caráter de urgência, por esta Comissão de Infraestrutura, com a presença do presidente da 

Enel, para a discussão, análise, justificativa e diversas explicações sobre o aumento 

abusivo das tarifas no âmbito do estado de São Paulo, durante o período de pandemia e 

calamidade pública, e que estende até a atualidade. 

Esta solicitação se fundamenta pelo Requerimento nº 4, de 2020, já aprovado nesta 

comissão. E nós queremos transformar o requerimento já aprovado em uma audiência 

pública, para dar mais oportunidade, tanto aos membros da comissão, como para outras 

pessoas. Então, gostaria de colocar em discussão. 

Em discussão o requerimento para transformar em audiência pública. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. 

Deputados que concordarem, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Como eu disse a V. Exas., esta reunião seria muito rápida, e, aí, eu gostaria de 

agradecer a participação e a colaboração de todos os deputados que se fizeram presentes, 

nos ajudando a dar uma limpada na pauta. 

Quero agradecer a oportunidade, se tem alguém que queira fazer alguma colocação. 

Não havendo, declaro encerrada a reunião da nossa comissão. Muito obrigado a todos os 

deputados e deputadas. Uma boa tarde a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 
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* * * 


