
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

6ª Reunião Extraordinária 17 de Agosto de 2021 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Dr. Jorge Do Carmo

PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 1 - Requerimento CI 03/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando, para CONVITE ao Sr. Presidente da SABESP, Sr. Benedito Braga, para prestar
esclarecimentos acerca da situação da SABESP face a nova composição do grupo de trabalho e avaliação das alternativas viáveis para a Cia. no âmbito do Programa
Estadual de Desestatização ocorrida aos 24/04/2019; da atuação da pasta, com balanço de ações consolidadas, bem como ações e planejamento para esta gestão; projetos
que almeja-se adimplir, inclusive com panorama sobre a situação do abastecimento de água no Estado, detalhando os investimentos previstos. (Vistas já concedidas:
25/5/21 - Dep. Alex de Madureira; 15/6/21 Dep. Cezar).
 
Item 2 - Requerimento CI 03/2020, de autoria do Deputado Luiz Fernando, para CONVITE ao Sr. Diretor-Presidente da Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.), Sr. Max Xavier Lins e a diretoria responsável pela área, para prestar esclarecimentos a esta comissão acerca da
metodologia empregada pela concessionária para a medição e aferição do consumo de energia neste período de pandemia. (Vistas já concedidas: 25/5/21 - Dep. Maria
Lucia Amary; 15/6/21 - Dep. Cezar).
 
Item 3 - Requerimento CI 02/2021, de autoria do Deputado Enio Tatto, requer a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, em caráter de urgência, mesmo que em
ambiente virtual, por esta Comissão de Infraestrutura, para discussão sobre a extensão da Linha 5 - Lilás do Metrô - Jardim Ângela e da duplicação da Estrada do M'Boi
Mirim na extremidade da Região Sul do Município de São Paulo. (Vistas já concedidas: 25/5/21 - Dep. Alex de Madureira; 15/6/21 - Dep. Maria Lucia Amary).
 
Item 4- Requerimento CI 03/2021, de autoria do Deputado Dr. Jorge do Carmo, requer a realização de AUDÊNCIA PÚBLICA para discussão do tema 'Mobilidade e
Habitação - O Impacto da Extensão da Linha 15- Prata Monotrilho entre as estações da V. Prudente e Ipiranga na Comunidade Vila Prudente. Requer convite ao
Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Sr. Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga'. (Vistas já concedidas: 25/5/21 - Dep. Alex de Madureira; 15/6/21 -
Dep. Cezar).
 
PARA CIÊNCIA:
 
- Ofício Especial do Município de Pedranópolis, solicitando apoio para a inclusão daquele município no rol das cidades que serão beneficiadas pelo Programa Novas
Vicinais do Governo do Estado, devido a conter o Distrito de Dulcelina, que ainda não possui acesso pavimentado, o qual fica afastado quase 4 km da Rodovia SP-527.



Referida obra contribuirá para o desenvolvimento local, beneficiando os moradores em seus deslocamentos diários 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 a Segurança de
Barragens referente a 2020 encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-
barragem/2018/rsb2018_0312.pdf e que, após a apreciação do Relatório pelo CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, caso haja recomendações para melhoria
da segurança das obras, será informado a essa Casa Legislava para consideração.
 
- Ofício do SIMEFRE - Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodovários e ABIFER - Associação Brasileira da Indústria
Ferroviária, que dá sequência às conversações havidas entre o Presidente da Alesp e diretores do sindicato, em 20/5/21, que tratou, basicamente, de: isonomia tributária
nas concorrências públicas; imposto de importação; margem de preferência; aquisição de bens e serviços nacionais e investimentos cruzados (ofício de 6 páginas,
detalhando esses tópicos).


