
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

1ª Reunião Extraordinária 02 de Junho de 2015 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Alencar Santana Braga

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
484/2013

Deputado Dilmo
dos Santos

Implanta o Programa de Uso Racional de Energia
Elétrica nos próprios públicos do Estado.

Deputado Marcos
Neves

favorável

2 Projeto de lei
441/2014

Governador Autoriza a Fazenda do Estado a receber, mediante
doação com encargo, do Município de Assis, o
imóvel que especifica.

Deputado Marcos
Neves

favorável

3 Projeto de lei
529/2015

(Tramitação
Urgência)

Governador Autoriza a CESP - Companhia Energética de São
Paulo a constituir subsidiárias, participar do bloco
de controle ou do capital de outras empresas e
formar consórcios.

Deputado Luiz
Turco

favorável à aprovação do Projeto de
Lei 529, de 2015 com as emendas

apresentadas, adequando-se aquelas
que versam sobre o mesmo tema.
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PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Extraordinária 02 de Junho de 2015 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Alencar Santana Braga

04 - Requerimento de Autoria do Deputado Orlando Morando para que, com fulcro no artigo 31, Inciso V do Regimento Interno desta Casa, seja encaminhado ao
Senhor José Luiz Lima de Oliveira (Diretor Presidente da ARSESP - Agencia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) convocação para que
preste, via documental, os seguintes esclarecimentos: 1) A publicação da taxa WACC referente ao próximo ciclo tarifário atendeu todos os requisitos e parâmetros
definidos pelas normas e regulamentos em vigor? 2) Onde é possível acessar a publicação que divulgou o resultado das análises das manifestações apresentadas pelos
agentes participantes da consulta pública que é feita previamente à publicação da taxa WACC definitiva? (Vista: Deputado Cezinha de Madureira)
 
05 - Requerimento de Autoria do Deputado Orlando Morando para que seja convocado o senhor José Bonifacio de Souza Amaral Filho (Diretor de Regulação
Econômico-Financeira e de Mercados da ARSESP), para que venha pessoalmente à reunião desta Comissão prestar os seguintes esclarecimentos: 1) Quais as razões que
levaram ao adiamento da revisão tarifária das concessionárias de gás canalizado? 2) Quem é o responsável pelo planejamento das revisões tarifárias? Quem foi o
responsável pelo atraso? Que medidas foram tomadas pela agência em face dos responsáveis? 3) Considerando que os contratos de concessão não permitiam esse
adiamento, quais os riscos para o setor de gás? Que medidas serão tomadas pela agência em face dessa violação do contrato? 4) Qual o critério utilizado para reajustar as
tarifas em face do adiamento? 5) O critério de reajuste adotado, por conta do adiamento, é usado por alguma outra agência reguladora no Brasil? Houve algum estudo
técnico para suportar esse reajuste? 6) Como ocorreu o reajuste em face do adiamento da Revisão Tarifária da SABESP? Qual a razão do tratamento diferenciado para o
setor de gás e para o saneamento? 7) Houve contratação de uma consultoria para suportar o processo de revisão tarifária das distribuidoras de gás canalizado? 8) Essa
consultoria apresentou relatório? As contribuições dadas pela consultoria foram consideradas pela Agência? Há justificativas para cada caso? 9) O procedimento para
determinação da metodologia de revisão tarifária está sendo realizado de acordo com o Regimentos Interno da Agência? 10) Porque a ARSESP não apresentou sua
manifestação sobre as contribuições dos interessados antes de publicar a nota técnica que definiu o custo médio ponderado de capital das distribuidoras? 11) Quem são
os responsáveis? Que medidas foram tomadas pela Agência em face desse não cumprimento do Regimento? 12) Qual a metodologia que a Agência utilizará para valorar
os ativos das distribuidoras? Haverá alteração da metodologia? Houve estudo técnico que suporte a alteração da metodologia? (Vista: Deputado Cezinha de Madureira)
 
06 - Requerimento de indicação de autoria do Deputado Alencar Santana Braga para indicar à Excelentíssima Senhora Presidenta da República que através da Agência
Nacional de Transportes Terrestres, determine à Concessionária Nova Dutra a implantação de iluminação no trecho da Rodovia Presidente Dutra entre os Municípios de
Guarulhos e São Paulo, bem como intensifique o monitoramento da via com câmeras.


