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* * * 

 

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

 

* * * 

 

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

realizará a chamada de cada membro, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, da nossa 

Comissão de Infraestrutura.  

Aproveito para dizer que o deputado Castello Branco disse que não poderá 

participar, porque tem um falecimento na família. Quero prestar aqui a minha 

solidariedade. 

 Deputado Coronel Nishikawa. (Ausente.) Deputado Jorge do Carmo, presente.  

Deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - José Américo está presente, Sr. Presidente. 

 

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

deputado José Américo. Deputado Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Cezar. Deputada Maria Lúcia Amary.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente, presidente. 

 

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

deputada. Deputado Ricardo Madalena. (Ausente.) Deputado Sebastião Santos. 
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O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, Excelência. 

 

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

deputado Sebastião Santos. Deputado Murilo Felix. (Ausente.) Deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Roberto Morais. Deputado Alex de Madureira. (Ausente.) 

Solicito à secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

nobre deputado Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Como já é do conhecimento 

de todos, quero pedir que não seja lida a Ata da última sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Havendo acordo, dou por lida e aprovada a Ata da reunião 

anterior. 

Vamos à pauta, deputados e deputadas. Quero agradecer desde já a participação de 

todos. 

Item 1 - Requerimento CI 03, de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando, para 

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

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

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

ocorrido em 24.4.2019; atuação da Pasta, com o balanço das ações consolidadas, bem 

como ações e planejamento para esta gestão, projetos que se almeja adquirir, inclusive 

para o panorama sobre a situação do abastecimento de água no estado, detalhando os 

investimentos previstos. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, 

nobre deputada Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu queria pedir vista desse item, item 

1, e do item 4, por favor. 

 

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

deputada. Desde já concedo vista ao item 1 e ao item 4 à nobre deputada Maria Lúcia 

Amary. 

Item 2 - Requerimento CI 03, de 2020, de autoria do nobre deputado Luiz Fernando, 

para convite ao Sr. Presidente da Enel, Distribuição de Energia Elétrica Metropolitana e 

Eletricidade em São Paulo S.A., Sr. Max Xavier Lins, e à diretoria responsável pela área, 

para prestar esclarecimentos a esta comissão acerca da metodologia empregada pela 

concessionária, para medição e aferição do consumo de energia, nesse período de 

pandemia. 

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

discussão. Em votação. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

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

deputado Cezar.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Queria pedir vista do Item 3. 

 

O SR. PRESIDENTE - DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Só concluir a 

votação deste e já concedo. 

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o item 2. 

Item 3 - É regimental. O deputado Cezar pediu vista. Está concedida a vista para o 

item 3 ao deputado Cezar. 

Item 4 - A nobre deputada Maria Lúcia Amary já pediu vista. 

Temos alguns itens para ciência. 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

Ofício especial do município de Pedranópolis, solicitando apoio e inclusão daquele 

município no rol das cidades que serão beneficiadas do programa Novas Vicinais, do 

Governo do Estado, devendo conter o distrito de Dulcelina, que ainda não possui acesso 

pavimentado, o qual fica afastado quase quatro quilômetros da rodovia SP-527. A referida 

obra contribuirá para o desenvolvimento local, beneficiando os moradores em seus 

deslocamentos, viagens em busca de saúde, educação, trabalho e escoamento da produção 

agrícola. 

Ofício Circular 2/21, da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, informando que o relatório sobre segurança de barragens, 

referente a 2020, encontra-se disponível no endereço eletrônico – e aqui consta o endereço 

eletrônico – atual de segurança de barragem, de 2018/RSB, de 2018, 03, relatório do 

CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Caso haja recomendações para a 

melhoria da segurança das obras, será informado à Casa legislativa, para consideração.  

Por fim, Ofício do Simefre, Sindicato Interestadual das Indústrias de Materiais, 

Equipamentos Ferroviários, Abifer, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que 

dá sequência à conservação havida entre o presidente da Alesp, diretores do sindicato, em 

20 de maio de 2021, que tratou basicamente de isonomia tributária das concorrências 

públicas, impostos de importação, margem de preferência, aquisição de bens e serviços 

nacionais, investimentos cruzados. Ofício de página seis, detalhando esses tópicos. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, essa é a pauta de hoje. Quero agradecer 

imensamente a oportunidade e, antes de dar por encerrada a nossa reunião, eu quero 

convidar V.Exas. para uma reunião conjunta que haverá no dia 1º de setembro com o 

secretário estadual de Obras e Meio Ambiente, Infraestrutura, Marcos Penido, às 13:30, 

em ambiente virtual.  

Será uma reunião conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente, presidida pelo 

nobre deputado Caio França, na forma do 52-A, da nossa Constituição Estadual, que é a 

prestação de contas das respectivas secretarias. Tem uma secretaria só, mas das 

respectivas pastas. 

Era isto, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Quero agradecer imensamente.  

Não havendo nada mais a tratar, quero encerrar esta nossa reunião, agradecendo e 

desejando uma boa tarde a todos. 

 

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


