COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
2ª Reunião Ordinária 16 de Maio de 2019 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Rodrigo Moraes

Item

Proposição

Autor

1

Processo
7227/2011

IAMSPE

OBJETO

Relator

Encaminha documentação relativa aos exercícios
Deputado
de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Wellington Moura
2011 e 2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985-proposta orçamentária - pelo Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual-IAMSPE

Voto
ratificando a manifestação anterior,
de fls. 116 a 117, que, tendo-se em
vista que tal documentação chegou
a esta Comissão apenas em
novembro/2011, toma
conhecimento das mencionadas
propostas orçamentárias, referente
aos exercícios de 2004 a 2011
(enviadas intempestivamente) e de
2012, devendo esta Comissão dar
ciência desta manifestação ao
IAMSPE e propõe o arquivamento
deste Processo RGL n° 7227, de
2011.

Vista
C.M.,
P.F.

2

Processo
8289/2011

IMESC

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, em atendimento ao artigo 3º
da Lei 4595/1985 pelo IMESC-Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo.

3

Processo
2631/2012

CETESB

Aterros Mantovani e CETRIN - Município de
Deputado
Santo Antonio de Posse: Informação Técnica nº Wellington Moura
006/12/CJU - Esclarecimentos e documentos
prestados pela Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB, solicitados em
audiência realizada pela Comissão de
Fiscalização e Controle, em 06 de dezembro de
2001.

4

Processo
3171/2012

IAMSPE

Documentação relativa ao exercício de 2011, em
Deputado
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, do Wellington Moura
Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual - IAMSPE.

5

Processo
5928/2015

INSTITUTO DE Proposta orçamentária relativa ao exercício 2016,
PESQUISAS
em atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985,
TECNOLÓGIC pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT.
AS

Deputado Jorge
Caruso

Deputado Jorge
Caruso

ratificando sua manifestação
C.M.,
anterior, de fls. 339-340, que
P.F.
conclui pelo arquivamento dos
autos deste Processo RGL n° 8289,
de 2011, após remessa de ofícios à
Procuradoria Geral do Estado e ao
Ministério Público (com cópia desta
manifestação), para que sejam
tomadas as medidas que
considerarem pertinentes.
ratificando a manifestação anterior, C.M.,
de fls. 410 a 413, que propõe aos
P.F.
membros desta Comissão a adoção
das medidas previstas às fls. 412 e
413, para posterior análise de outras
providências que se façam
necessárias, no tocante ao passivo
ambiental constituído pelos aterros
Mantovani e CETRIN, localizados
em Santo Antônio de Posse.
ratificando sua manifestação
anterior, de fls. 97-98, que toma
conhecimento da documentação e
das informações contidas neste
Processo RGL n° 3171, de 2012 e
conclui pelo seu arquivamento.
que toma conhecimento da proposta
orçamentária do IPT para o
exercício de 2016 e propõe o
arquivamento do Processo RGL n°
5928, de 2015

C.M.,
P.F.

6

Processo
6097/2015

AGEM

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2013, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Agência Metropolitana da
Baixada Santista-AGEM.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Agência
Metropolitana da Baixada Santista AGEM relativa ao exercício de
2013 (enviadas intempestivamente),
propondo, além do arquivamento do
Processo RGL n.° 6097, de 2015,
que esta Comissão dê ciência desta
manifestação à AGEM.

7

Processo
6136/2015

AGEMCAMP

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2013,2014 e 2015, em atendimento ao artigo 5º
da Lei 4595/1985, pela Agência Metropolitana de
Campinas-AGEMCAMP.

Deputado Jorge
Caruso

que, visto que tal documentação
chegou a esta Comissão apenas em
agosto/2015, toma conhecimento
das mencionadas propostas
orçamentárias, referentes aos
exercícios de 2013 a 2015 (enviadas
intempestivamente), devendo esta
Comissão dar ciência desta
manifestação à AGEMCAMP, após
o que, propõe o arquivamento deste
Processo RGL n° 6136, de 2015.

8

Processo
6344/2015

SUCEN

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
,2012,2013 e 2014 e 2015, em atendimento ao
artigo 5º da Lei 4595/1985, pela Superintendência
de Controle de Endemias-SUCEN.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento das
propostas orçamentárias da SUCEN
relativas aos exercícios de 2003 a
2015 (enviadas intempestivamente),
propondo, além do arquivamento do
Processo RGL n.° 6344, de 2015,
que esta Comissão dê ciência desta
manifestação à SUCEN.

9

Processo
6649/2015

CETESB

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
Deputado
2016, em atendimento ao artigo 5º da Lei Wellington Moura
4595/1985, pela Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo-CETESB.

que toma conhecimento da
documentação apresentada pela
CETESB, relativa ao exercício de
2016, e propõe o arquivamento do
Processo RGL n° 6649, de 2015.

10

Processo
7508/2015

HCFMUSP

Proposta orçamentária relativas aos exercícios de
2002 a 2016, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Deputado Jorge
Caruso

que, tendo-se em vista que tal
documentação chegou a esta
Comissão apenas em outubro/2015,
toma conhecimento das
mencionadas propostas
orçamentárias, referente aos
exercícios de 2002 a 2015 (enviadas
intempestivamente) e de 2016,
devendo esta Comissão dar ciência
desta manifestação ao HCFMUSP.
Por fim, propõe o arquivamento
deste Processo RGL n° 7508, de
2015.

11

Processo
7976/2015

FAPESP

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2016, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo - FAPESP

Deputado Jorge
Caruso

Que toma conhecimento da
documentação apresentada pela
FAPESP, relativa ao exercício de
2016, devendo esta Comissão darlhe ciência desta manifestação,
propondo o arquivamento deste
Processo RGL n° 7976, de 2015.

12

Processo
1253/2016

CIA. DO
METROPOLITA
NO DE SÃO
PAULO

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2015, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ.

Deputado Jorge
Caruso

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL n° 1253,
de 2016, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3° da Lei n° 4595/1985, e
recomenda o arquivamento do
processo. Antes, porém solicita o
envio de ofício ao Tribunal de
Contas do Estado, requerendo que
seja remetida a esta Comissão cópia
de suas decisões, caso as contas do
METRÔ, relativas ao exercício de
2015, sejam rejeitadas ou aprovadas
com ressalvas, a fim de que o
colegiado promova o
desarquivamento deste Processo,
proceda à juntada e à avaliação dos
documentos recebidos, e adote as
devidas providências

Para deliberação:
Item 13 - Requerimento do Senhor Deputado Paulo Fiorilo - Requer, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, item 3 da Constituição do Estado de São Paulo, combinado
com o artigo 31, inciso V do Regimento Interno, o convite ao Diretor-Presidente da DERSA, Senhor Milton Roberto Persoli, para prestar à Comissão informações
detalhadas sobre a situação da empresa, no que compete à regularidade, eficiência e eficácia da mesma no cumprimento de seus objetivos institucionais.

