COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
3ª Reunião Ordinária 22 de Agosto de 2019 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Rodrigo Moraes

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

Projeto de
decreto
legislativo
7/2016
(Tramitação
Prioridade)

Comissão de
Finanças e
Orçamento e
Planejamento

Reconhece a decisão do Tribunal de Contas do
Estado que julgou irregulares as contas da
Fundação Centro Educativo, Recreativo e
Esportivo do Trabalhador - CERET - relativas ao
exercício de 2010.

Deputado Roque
Barbiere

favorável

2

Projeto de
decreto
legislativo
9/2018
(Tramitação
Prioridade)

Comissão de
Finanças e
Orçamento e
Planejamento

Reconhece a decisão do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo constante no Processo TC 1403/026/09, que julgou irregulares as contas
anuais das Unidades Gestoras Executoras da
Secretaria de Estado da Saúde constantes nos TC
- 1429/026/09, TC - 1430/026/09, TC 1432/026/09, relativas ao exercício de 2009.

Deputado Rafa
Zimbaldi

favorável

Vista

3

Processo
2631/2012

CETESB

Aterros Mantovani e CETRIN - Município de
Deputado
que propõe o envio dos seguintes C.M.,
Santo Antonio de Posse: Informação Técnica nº Wellington Moura
ofícios: I - ao Ministério Público
P.F.,
006/12/CJU - Esclarecimentos e documentos
Federal para que adote medidas
T.N.
prestados pela Companhia Ambiental do Estado
pertinentes; II - às empresas
de São Paulo - CETESB, solicitados em
multinacionais, requerendo os
audiência realizada pela Comissão de
Relatórios de Sustentabilidade
Fiscalização e Controle, em 06 de dezembro de
convidando-as para que prestem
2001.
esclarecimentos à Comissão; III - ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo e
aos representantes dos grupos das
empresas subscritoras do Termo de
Compromisso de Ajustamento de
Conduta para prestar
esclarecimentos à Comissão.

4

Processo
5844/2013

IAMSPE

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985,
Instituto da Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual-IAMSPE.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas nos autos, verificando que
o IAMSPE ateve-se à competência
institucional que lhe é atribuída, no
exercício de 2012, propondo o
arquivamento do Processo RGL
5844, de 2013.

5

Processo
6066/2015

COMPANHIA
PAULISTA DE
OBRAS E
SERVIÇOS

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2006,2012,2013,2014 e 2015, em atendimento ao
artigo 5º da Lei 4595/1985, pela Companhia
Paulista de Obras e Serviços-CPOS.

Deputado
Delegado Olim

que solicita o envio desta
manifestação à Companhia Paulista
de Obras e Serviços para ciência e
após, o arquivamento do Processo
RGL n° 6066/2015.

6

Processo
6072/2015

Itesp

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2013,2014 e 2015 em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo-ITESP.

Deputado
Delegado Olim

que, tendo em vista que a
documentação completa
apresentada chegou a esta Casa em
março de 2016, e já tendo sido
aprovada a lei orçamentária, da qual
consta a previsão orçamentária do
ITESP para 2013, 2014 e 2015,
toma ciência da documentação
apresentada, devendo por fim esta
Comissão dar ciência desta
manifestação ao Secretário de
Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania, à qual é vinculada a
ITESP. Após, arquive-se o Processo
6072/2015.

7

Processo
6085/2015

Fundação Padre
Anchieta

Relatório da Administração e demais
documentação relativa aos exercícios de
2002,2003,2004,2005,2011,2012 e 2013, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pelo
Centro Paulista de Rádio e TV EducativaFUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA.

Deputado Roque
Barbiere

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº. 685,
de 2015, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3º da lei nº. 4.595/1985, e
recomenda o arquivamento do
processo. Antes, porém, propõe o
envio de oficio ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo ¿
TCE/SP, solicitando que sejam
remetidas a esta Comissão cópias de
suas decisões, tão logo sejam
proferidas, no âmbito dos Processos
nº. 3574/026/12 e n.º 1476/026/13,
caso as contas da Fundação Padre
Anchieta sejam rejeitadas ou
aprovadas com ressalvas, a fim de
que este Colegiado promova o
desarquivamento deste processo,
junte a ele os documentos
recebidos, os avalie e tome as
devidas providências

8

Processo
6089/2015

Fundação Padre
Anchieta

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
,2012,2013,2014 e 2015, em atendimento ao
artigo 5º da Lei 4595/1985, pelo Centro Paulista
de Rádio e TV Educativa-FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA.

Deputado Roque
Barbiere

que toma conhecimento da
documentação apresentada, solicita
que a Fundação Padre Anchieta ¿
Rádio e TV tenha ciência do teor
desta manifestação e propõe o
arquivamento deste Processo nº
6089, de 2015

9

Processo
6090/2015

Fundação Padre
Anchieta

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2014, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pelo
Centro Paulista de Rádio e TV EducativaFUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA.

Deputado Roque
Barbiere

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº 6090,
de 2015, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3º da Lei nº 4.595, de 1985, e
recomenda o arquivamento do
processo. Antes, porém, propõe o
envio de ofício ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo,
solicitando que sejam remetidas a
esta Comissão cópia de suas
decisões, tão logo sejam proferidas,
caso as contas da Fundação Padre
Anchieta relativas ao exercício de
2014 sejam rejeitadas ou aprovadas
com ressalvas, a fim de que este
colegiado promova o
desarquivamento deste processo,
junte a ele os documentos
recebidos, os avalie e tome as
devidas providências.

10

Processo
6242/2015

IAMSPE

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
2013,2014 e 2015, em atendimento ao artigo 5º
da Lei 4595/1985, pelo Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual-IAMSPE.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento das
mencionadas propostas
orçamentárias, referentes aos
exercícios de 2013 a 2015 (enviadas
intempestivamente), devendo esta
Comissão dar ciência desta
manifestação ao IAMSPE, após o
que, propõe o arquivamento deste
Processo RGL 6242, de 2015.

11

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.

12

Processo
7507/2015

HCFMUSP

Relatório da Administração e demais
documentações relativas aos exercícios de 2011,
2012, 2013 e 2014, em atendimento ao artigo 3º
da Lei 4595/1985, pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Deputado Agente
Federal Danilo
Balas

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº 7507,
de 2015, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3º da Lei 4.595/1985, e
recomenda o arquivamento dos
autos. Antes, no entanto, propõe o
envio de ofício ao Tribunal de
Contas do Estado, solicitando que
remeta a esta Comissão cópia de
suas decisões, caso as contas do
Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP - HCFMUSP
relativas aos exercícios de 2013 e
2014 sejam rejeitadas ou aprovadas
com ressalvas, a fim de que o
colegiado promova o
desarquivamento deste processo,
promova a juntada e à avaliação dos
documentos recebidos e adote as
devidas providências.

13

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.

14

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.

15

Processo
2318/2016

EMPRESA
METROPOLITA
NA DE ÁGUAS
E ENERGIA
S.A.

Relatório da Administração e demais
documentações relativas ao exercício de 2015, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A.

Deputado Jorge
Caruso

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL n° 2318,
de 2016, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3° da Lei n° 4595/1985. E,
antes de propor o arquivamento dos
autos, 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 da EMAE, 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.

16

Processo
2878/2016

EMPRESA
PAULISTA DE
PLANEJAMEN
TO
METROPOLITA
NO S.A.

17

Processo
4709/2016

FUNDAÇÃO
PARA O
DESENVOLVI
MENTO DA
EDUCAÇÃOFDE

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2015, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
EMPLASA-Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A.

Deputado Jorge
Caruso

Proposta orçamentária relativa aos exercícios de
Deputado
2016 e 2017, em atendimento ao artigo 5º da Lei Wellington Moura
4595/1985, pela Fundação para o
Desenvolvimento da Educação - FDE.

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº 2878,
de 2016, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no
artigo 3º da Lei nº 4.595, de 1985, e
recomenda o arquivamento do
processo. Antes, porém, propõe o
envio de ofício ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo,
solicitando que sejam remetidas a
esta Comissão cópia de suas
decisões, tão logo sejam proferidas,
no âmbito do Processo n.º
3618/026/15, caso as contas da
EMPLASA sejam rejeitadas ou
aprovadas com ressalvas, a fim de
que este Colegiado promova o
desarquivamento deste processo,
junte a ele os documentos
recebidos, os avalie e tome as
devidas providências.
que toma conhecimento das
propostas orçamentárias da FDE Fundação para o Desenvolvimento
da Educação, relativas aos
exercícios de 2016 e 2017 e propõe
o arquivamento do Processo RGL
n.° 4709, de 2016.

Item 18 - Requerimento do Senhor Deputado Rodrigo Moraes - Requer, nos termos do item 11, do parágrafo 1º, do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo,
combinado com o artigo 31, inciso VII, do Regimento Interno, o convite ao Senhor Christian Gebara, Presidente da operadora Vivo, para prestar informações a esta
Comissão, no que se refere à qualidade da prestação de serviços, especialmente no município de Ilha Comprida, conforme noticiado amplamente na imprensa.

Para ciência:
01- Mensagem eletrônica encaminhada pelo cidadão Mauricio Alberto Cardoso, informando grave problema de abastecimento de água que vem ocorrendo no ABC
paulista, que envolve a SEMASA (autarquia de água e esgoto municipal de Santo André) e a SABESP.
02- Ofícios remetidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, informando a instauração de Inquéritos Civis em atendimento a manifestações da Assembleia
Legislativa:
02.1 - Ofício 1907/2019 - EXPPGJ, da Procuradoria Geral de Justiça, comunicando a instauração do Inquérito Civil PJPP-CAP 14.0695.0000535/2018-1, para apurar
eventual irregularidade no Pregão Eletrônico 095/2013, objetivando a aquisição de 1050 umidificadores com filtro, com entrega parcelada para 3 meses.
03 - Ofícios remetidos pelo Tribunal de Contas do Estado encaminhando, para conhecimentos dos senhores deputados, cópias das decisões exaradas em processos sobre
admissão de pessoal e registro de aposentadorias:
03.01 - Ofício CGC-SEB nº. 0433/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da R. Sentença proferida, do V. Acórdão do E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, bem como do V. Embargos de Declaração nos autos do processo TC-008741.989.16, de aposentadoria irregular de pessoal pela Unesp - Campus São Paulo,
no exercício 2014.
03.02 - Ofício CGCRRM nº. 396/2019 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo TC36512/026/08, de admissão irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2007.
03.03 - Ofício CGCRRM nº. 429/2019 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Segunda Câmara no processo TC-104/017/11,
de admissão ilegal de pessoal (tempo determinado) pela Unesp - Campus de Franca, no exercício 2010.
03.04 - Ofício CGCRRM nº. 488/2019 encaminhando cópia da Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo TC-5470/026/13,
de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2011.
03.05 - Ofício CGCRRM nº. 557/2019 encaminhando cópia do decidido na Sentença exarada dos autos do processo eTC-466.989.19.19-1, de admissão irregular de
pessoal pela Secretaria de Segurança Pública - Grupamento de Bombeiros Marítimo, no exercício 2007.
03.06 - Ofício CG.C.DER nº. 930/2019 encaminhando cópia da Sentença proferida no processo eletrônico TC-007043/989/15-1, das decisões que rejeitaram os
embargos opostos, processos e-TC-005205/989/16 e e-TC-022396-989/18, bem como da decisão que negou provimento ao recurso ordinário interposto, processo e-TC007823/989/16-5, dos atos de admissão de pessoal pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp, no exercício 2014, julgados parcialmente irregulares.
03.07 - Ofício CG.C.DER nº. 990/2019 encaminhando cópia da Decisão no processo TC-009711/989/16, bem como das decisões prolatadas pelo Egrégio Tribunal
Pleno, que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto e rejeitou os Embargos de Declaração opostos, no ato de aposentadoria pelo Instituto de Biociências Unesp - Campus de Botucatu, no exercício 2015, julgado ilegal.
03.08 - Ofício CGCRRM nº. 693/2019 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo eTC7727.989.18-8 (Ref. Proc. eTC-25081.989.18-8), do ato concessório de aposentadoria pela Unesp - Campus de Marília, no exercício de 2017, julgado irregular.
03.09 - Ofício CGCRRM nº. 734/2019 encaminhando cópia da Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo eTC13678.989.18-7 (Ref. Proc. eTC-2372.989.19-4), de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2016
03.10 - Ofício CG.C.DER nº. 1193/2019 encaminhando cópia da Sentença proferida dos autos, bem como da decisão prolatada pela Egrégia Segunda Câmara, que
negou provimento ao Recurso Ordinário interposto no processo TC-009423/989/15, de aposentadoria pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2013, julgada

ilegal.
03.11 - Ofício C.ECR nº. 793/2019 encaminhando cópia das pertinentes peças, informando a decisão prolatada nos autos do processo TC-000185/002/12, de admissão
de pessoal por prazo determinado, pela Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais - FUNCRAF, no exercício 2010, julgada irregular.
03.12 - Ofício CGRMC nº. 558/2019 encaminhando cópia do inteiro teor das decisões singular e da E. Primeira Câmara no processo TC-013620.989.18-6, de
aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2016.
03.13 - Ofício CGC-SEB nº. 0704/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da R. Sentença proferida, bem como do V. Acórdão da E. Primeira Câmara no processo TC041541/026/12, de admissão irregular de pessoal pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - Secretaria de Estado da Saúde, no exercício 2011.
03.14 - Ofício CGCRRM nº. 827/2019 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo TC-5477/026/13,
de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2011.
03.15 - Ofício CG.C.DER nº. 1218/2019 encaminhando cópia da R. Sentença exarada dos autos e da R. decisão proferida pela Egrégia Primeira Câmara no processo
TC-029036/026/11, de admissão de pessoal pela Fundação Casa - Centro de Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente, no exercício 2010, julgado irregular.
03.16 - Ofício GCRMC nº. 728/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da sentença proferida no processo TC-009891.989.18-8, de admissão de pessoal por tempo
determinado, pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza ¿ CEETEPS, no exercício 2016, julgada parcialmente irregular.
03.17 - Ofício CGCRRM nº. 1164/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Segunda Câmara no processo eTC13652.989.18-7 (Ref. Proc. eTC-7522.989.19-3), de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2016.
03.18 - Ofício GCRMC nº. 900/2019 encaminhando cópia do inteiro teor das decisões singulares e da E. Primeira Câmara no processo TC-005476/026/13, de
aposentadoria irregular de pessoal pela USP ¿ Universidade de São Paulo, no exercício 2011.
03.19 - Ofício CGCRRM nº. 1003/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Segunda Câmara no processo TC-12029/026/08,
de admissão irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2006.
03.20 - Ofício GCRMC nº. 1016/2019 encaminhando cópia do inteiro teor das decisões singulares e da E. Primeira Câmara no processo TC-008689.989.19-2, de
aposentadoria irregular de pessoal pela Faculdade de Medicina - Unesp - Campus de Botucatu, no exercício 2017.
03.21 - Ofício CGCRRM nº. 1052/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo eTC13630.989.18-4 (Ref. Proc. eTC-2371.989.19-5), de aposentadoria irregular de pessoal pela USP ¿ Universidade de São Paulo, no exercício 2016.
03.22 - Ofício CGCRRM nº. 1063/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo TC-5472/026/13,
de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2011.
03.23 - Ofício CGCRRM nº. 1093/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Segunda Câmara no processo eTC-759.989.16-3
(Ref. Proc. eTC-10075.989.18-6), de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2018.
03.24 - Ofício CGCRRM nº. 1105/19 encaminhando cópia da Sentença exarada e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo eTC-19581.989.16-7 (Ref.
eTC-15557.989.17-5), de aposentadoria irregular de pessoal pela Faculdade de Medicina - Unesp - Campus de Botucatu, no exercício 2015.
03.25 - Ofício CGCRRM nº. 1108/19 encaminhando cópia da r. Sentença exarada dos autos e do decidido pela Colenda Primeira Câmara no processo eTC13687.989.18-6 (Ref. Proc. eTC-7520.989.19-5), de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2016.
03.26 - Ofício CG.C.DER nº. 1352/2019 encaminhando cópia da sentença exarada no processo eletrônico TC-008981/989/16-3, bem como da r. decisão proferida pela
Egrégia Segunda Câmara no e-TC-012917.989.16-2 - Recurso Ordinário, de aposentadoria irregular de pessoal pela Faculdade de Medicina - Unesp - Campus de
Botucatu, no exercício 2015.
03.27 - Ofício CG.C.DER nº. 1568/2019 encaminhando cópia da Sentença exarada no processo eletrônico TC-014323/989/16-0, bem como da r. decisão proferida pela

Egrégia Segunda Câmara no processo eletrônico TC-001573/989/17-5, que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto, de aposentadoria pela USP Universidade de São Paulo, no exercício 2015, julgada ilegal.
03.28 - Ofício CG.C.DER nº. 1583/2019 encaminhando cópia da Sentença exarada no processo eletrônico TC-008721/989/16-8, bem como da r. decisão proferida pela
Egrégia Segunda Câmara no TC-015226.989.16-8, de aposentadoria irregular de pessoal pela Unesp - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Campus de
Bauru, no exercício 2014.
03.29 - Ofício CGC-SEB nº. 0956/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da R. Sentença proferida, bem como do V. Acórdão da E. Primeira Câmara no processo TC001212.989.18-0, de aposentadoria irregular de pessoal pela Universidade Estadual de Campinas -Unicamp, no exercício 2016.
03.30 - Ofício CGC-SEB nº. 0959/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da R. Sentença proferida, bem como do V. Acórdão da E. Primeira Câmara no processo TC013622.989.18-4, de aposentadoria irregular de pessoal pela USP - Universidade de São Paulo, no exercício 2016.
03.31 - Ofício CGC-SEB nº. 0977/2019 encaminhando cópia do inteiro teor da R. Sentença proferida no processo TC-014009.989.18, de aposentadoria irregular de
pessoal pela Unesp - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Campus de Bauru, no exercício 2017.
04- Relatórios Trimestrais de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
04.01 - Processo RGL 5012/2019, referente ao primeiro trimestre de 2019.
05- Ofícios remetidos à Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Lei nº 13.303/2016
05.01 - Ofício CPSEC nº 026/2019, da Companhia Paulista de Securitização, que encaminha a análise e conclusão das metas e resultados contidos no Plano de Negócios
e no Planejamento Estratégico aprovado para o exercício de 2018, apreciadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de março de 2019.
05.02 - Ofício GAPRE nº 079/2019, da Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista, que encaminha a Carta Anual de Políticas Públicas (ano base 2018),
subscrita pelos membros do Conselho de Administração, onde emitiram a análise sobre o desempenho das metas e resultados na execução do Plano de Negócios da
instituição.
05.03 - Ofício PRE.EX. 105/2019, complementado pelo Ofício PRE.EX. 106/2019, da PRODESP, encaminhando os Planos de Negócios 2019 e Estratégico 2019-2023,
bem como a análise de atendimento das metas e resultados na execução dos Planos de negócios 2018 e Estratégico 2018-2022, aprovados pelo Conselho de
Administração.
06- Ofício nº 2534/2019 - EXPPGJ do Senhor Procurador-Geral de Justiça ao Presidente da ALESP encaminhando cópia da Portaria do Inquérito Civil nº
14.0217.0000203/2018-9, que tem como propósito
apurar eventual acumulação indevida de cargos em afronta ao regime de dedicação exclusiva previsto no artigo 27, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n.
06/99 'Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brodowski'.
07 - Processo RGL 02009/2019 - colige os ofícios enviados pelo Tribunal de Contas do Estado encaminhando cópias de decisões exaradas em processos de prestações
de contas de recursos repassados por meio de convênios firmados entre a Administração Pública Estadual e entidades do Primeiro ou Terceiro Setores:
07.01 - Ofício CGCRRM nº 418/2019, encaminhando cópia do decidido pela Colenda Segunda Câmara no processo eTCs-18200.989.16-8, que julgou irregular a
prestação de contas do exercício 2015, pelo Hospital Geral 'Prefeito Miguel Martin Gualda' de Promissão - Secretaria da Saúde e a Associação Hospitalar Beneficente
do Brasil.

07.02 - Ofício CGCRRM nº 465/2019, encaminhando cópia da sentença exarada no processo TCs-44423/026/12, que julgou irregular a prestação de contas do exercício
2011, pela Associação Nova Conquista ¿ Tucuruvi B Onze e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
07.03 - Ofício CGCRRM nº 511/2019, encaminhando cópia da sentença exarada no processo eTC-13080.989.18-9, que julgou irregular a prestação de contas do
exercício 2013, pelo Centro Assistencial à Criança Luz do Amanhã e a Secretaria da Cultura - Gabinete do Secretário.
07.04 - Ofício E.ECR nº 586/2019, encaminhando cópia da sentença exarada no processo TC-1115/005/15, que julgou parcialmente irregular a prestação de contas do
exercício 2013, pela Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau e a Diretoria de Ensino - Região de Santo Anastácio.
07.05 - Ofício E.ECR nº 618/2019, encaminhando cópia da sentença exarada no processo TC-002108/003/07, que julgou irregular a prestação de contas do exercício
2006, pela Associação de Proteção e Assistência Carcerária de Sumaré - APAC e a Secretaria de Administração Penitenciária.
07.06 - Ofício CGCRRM nº 644/2019, encaminhando cópia da sentença exarada no processo TCs-37705/026/08, que julgou irregular a prestação de contas do exercício
2006, pela Associação Comunitária Ipiranguista e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
08 - Processo RGL 4681/2010 - colige os ofícios enviados pelo Tribunal de Contas do Estado, encaminhando Relatório Trimestral, referente à fiscalização das entidades
filantrópicas de assistência à saúde que recebem auxílio do Estado, de acordo com o artigo 3º, da Lei nº 13.757/2009:
08.01 - Ofício GP nº 851/2019, encaminhando relatório referente ao 1º trimestre do exercício de 2019.
08.02 - Ofício GP nº 1682/2019, encaminhando relatório referente ao 2º trimestre do exercício de 2019.

