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PARECER N.º                DE 2022, 

da Comissão de Infraestrutura, sobre o Projeto de Lei nº 625, de 2020. 

 

 

 

 

 

   De autoria do Deputado Barros Munhoz, o Projeto de Lei n.º 

625, de 2020, altera a Lei nº 7.835 de 08 de maio de 1992, que dispõe sobre o 

regime de concessão de obras públicas, de concessão e permissão de serviços 

públicos e dá providências correlatas.  

 

   No período em que esteve em pauta, nos termos 

regimentais, a proposição não recebeu emendas ou substitutivos.  

 

O projeto, então, foi distribuído para análise das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Infraestrutura e Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento. 

 

Encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação para ser apreciado quanto aos aspectos de sua constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade, recebeu parecer favorável à proposição. 

 

Na sequência, foi o projeto encaminhado a esta Comissão 

de Infraestrutura para análise de seu mérito.  

 

O projeto em análise objetiva excluir as cooperativas de 

eletrificação rural do pagamento de qualquer natureza pelo uso da faixa de 
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domínio público ao longo das rodovias de São Paulo. Considerando que a 

legislação sobre a matéria não é clara e, ainda, que as cooperativas de 

eletrificação rural prestam um serviço essencial à população e de inquestionável 

utilidade pública, reconhecemos a necessidade de aprovação do projeto ora 

analisado. 

 

Portanto, examinando a matéria e a justificativa apresentada 

pelo autor, nosso parecer é favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 625 de 

2020. 

           

 

 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, em 

 

 

Maria Lúcia Amary 

      Relatora 

 

 
 
 
 
 


