
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

5ª Reunião Ordinária 18 de Maio de 2016 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Alencar Santana Braga

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1614/2015

Deputada Ana do
Carmo

Institui o Plano Estadual de Controle e
Construção de Equipamentos de Represamento de
Água, Rejeitos Líquidos e Transportes dos
Efluentes através de Dutos Fechados e Abertos.

Deputado Luiz
Turco

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR

2 Projeto de lei
191/2016

Deputado
Afonso Lobato

Dispõe sobre os serviços de reparo do piso e do
leito carroçável das vias públicas urbanas pelas
empresas concessionárias de serviços públicos
estaduais.

Deputado Cezinha
de Madureira

favorável

Para deliberação:
 
03) Requerimento de autoria do Deputado Celso Nascimento para que sejam solicitadas informações ao Senhor  Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ao Senhor Carlos Zamboni Neto, Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista, com o objetivo de
esclarecer o novo reajuste de 7,55% nas tarifas da Comapanhia, concedido a partir de 08 de abril, na conta de 4,2 milhões de consumidores em 234 municípios.
 
04) Requerimento de autoria do Deputado Carlos Giannazi para que seja convocado a comparecer perante esta Comissão  o Diretor-Presidente da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô, Paulo Menezes Figueiredo, para que esclareça as denúncias feitas pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo, em Audiência
Pública ocorrida na Assembleia Legislatica, que relatam: a ameaça de corte de direitos e de privatização da Companhia; o calote aos cofres da empresa, pelo Governo
Estadual, com a falta de repasse dos valores destinados à gratuidade de passagens do metropolitano; os prejuízos à Companhia, com a compra de 26 trens, que estão fora
de uso há cerca de 4 anos, servindo como meros repositores de peças aos trens em uso.
 
05) Requerimento de autoria do Deputado Raul Marcelo para que seja convocado o Diretor Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, Senhor
Paulo Menezes Figueiredo, para prestar, pessoalmente, informações sobre a série de medidas recentemente realizadas pelo Metrô, e que afetam diretamente os direitos
dos usuários da malha metropolitana da Capital.



 
06) Requerimento de autoria do Deputado Alencar Santana Braga para que seja convocado o Senhor presidente  da Desenvolvimento Rodoviário S/A - Dersa, Laurence
Casagrande Lourenço, para prestar esclarecimentos sobre as obras do Rodoanel trecho norte.
 
Para ciência:
 
07) Ofício da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra encaminhando Moção de repúdio à empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - AES
Eletropaulo.


