COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
1ª Reunião Extraordinária 13 de Novembro de 2019 às 11:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Rodrigo Moraes

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

Projeto de
decreto
legislativo
8/2018
(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 001830/026/11, que julgou irregulares as contas
anuais das Unidades Gestoras Executoras da
Secretaria de Estado da Segurança Pública
constantes nos TC - 001866/026/11, da UGE
180.152 - Departamento de Suporte
Administrativo do Comando Geral, TC 001880/026/11, da UGE 180.168 - Comando de
Policiamento de Choque e TC - 002020/026/11,
da UGE 180.335 - 25º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano - Itapecerica da Serra, relativas ao
exercício de 2011.

Deputado Carlão
Pignatari

contrário ao PDL de autoria da
CFOP, propondo PDL que reforma
a decisão do TCE

Vista
C.P.,
T.N.,
P.F.,
W.M.

2

Processo
1977/2012

EMPRESA
METROPOLITA
NA DE
TRANSPORTES
URBANOS DE
S.PAULO S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985-Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos-SP-EMTU.

Deputado Carlão
Pignatari

que ratifica a manifestação de fls.
297/298, que recomendou o
arquivamento dos autos Processo
RGL 1977, de 2012, após remessa
de ofícios à Procuradoria Geral do
Estado, e ao Ministério Público
(com cópia da manifestação), para
que sejam tomadas as medidas que
considerem pertinentes, tendo em
vista que o Tribunal de Contas do
Estado apontou uma impropriedade
relativa ao pagamento de
remuneração do Diretor-Presidente,
que exerce também,
cumulativamente, a função de
Conselheiro Administrativo,
inerente ao cargo, entendendo que a
quantia recebida a maior deve ser
ressarcida. Aquele Tribunal
observou ainda o estabelecimento
de cláusulas editalícias restritivas
em licitações e contrato remetido
fora do estabelecido, recomendando
a adoção de medidas saneadoras das
falhas observadas.

3

Processo
3445/2012

FUNDAÇÃO
PARA O
DESENVOLVI
MENTO DA
EDUCAÇÃOFDE

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/19885 - pela Fundação para o
Desenvolvimento da Educação-FDE.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo,
com arquivamento dos autos do
Processo RGL3445/2012.

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
1210/2015

CIA.PAULISTA
DE TRENS
METROPOLITA
NOS

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2014, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanas CPTM.

Deputado Carlão
Pignatari

que ratifica a manifestação de fls.
212/214, que tomou conhecimento
da documentação e das informações
contidas no Processo RGL 1210,
de 2015, e recomendou o
arquivamento do processo, além de
propor o envio de ofício ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo,
solicitando que seja remetida a esta
Comissão cópia de sua decisão, tão
logo seja proferida, no âmbito do
Processo acima citado, caso as
contas da CPTM 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.

P.F.,
R.Z.,
T.N.,
W.M.

6

Processo
6141/2015

IMESC

Relatório da Administração e demais
documentação relativa aos eexercícios de
2012,2013 e 2014, em atendimento ao artigo 3º
da Lei 4595/1985, pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo-IMESC.

Deputado Jorge
Caruso

que, antes de solicitar o
arquivamento deste processo,
solicita remessa de ofício ao
Tribunal de Contas para que envie a
esta Comissão de Fiscalização e
Controle cópia das decisões, bem
como dos pareceres fruto da análise
efetivada por seus órgãos
instrutivos, sobre as contas do
IMESC, relativas aos exercícios de
2012 e 2013, já julgados, e também
aquela relativa ao exercício de
2014, assim que for concluída.

7

Processo
7159/2015

CIA.PAULISTA
DE TRENS
METROPOLITA
NOS

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2016, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos-CPTM.

Deputado Carlão
Pignatari

que ratifica a manifestação de fls.
58/59, que tomou conhecimento da
proposta orçamentária enviada pela
CPTM no processo RGL 07159, de
2015, em atendimento ao artigo 5º
da lei 4.595, de 1985, após o que
recomendou o arquivamento do
processo.

8

Processo
1153/2016

CIA.PAULISTA
DE TRENS
METROPOLITA
NOS

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2015, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM.

Deputado Carlão
Pignatari

que ratifica a manifestação de fls.
58, que concluiu que a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos CPTM - se ateve à competência a
ela atribuída em sua constituição,
tomando conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 1153, de
2016, sem prejuízo de eventuais e
posteriores verificações, requerendo
o seu arquivamento.

9

Processo
5233/2016

EMPRESA
METROPOLITA
NA DE
TRANSPORTES
URBANOS DE
S.PAULO S.A.

10

Processo
1746/2017

CETESB

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2017, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU.

Deputado Carlão
Pignatari

Relatório da Administração e demais
Deputado
documentação relativa ao exercício de 2016, em Wellington Moura
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
CETESP-Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo.

que toma conhecimento das
mencionadas propostas
orçamentárias da EMTU/SP Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo,
referente ao exercício de 2017,
propondo o arquivamento deste
Processo RGL 5233, de 2016
que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº 1746,
de 2017, 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 TCE-SP,
solicitando que sejam remetidas a
esta Comissão cópia de suas
decisões, tão logo sejam proferidas,
caso as contas da CETESB relativas
ao exercício de 2016 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.

11

Processo
1747/2017

CETESB

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
Deputado
2017, em atendimento ao artigo 5º da Lei Wellington Moura
4595/1985, pela CETESB-Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo.

que, visto que tal documentação
chegou a esta Comissão apenas em
março/2017, toma conhecimento da
mencionada proposta orçamentária,
referente ao exercício de 2017,
devendo esta Comissão dar ciência
desta manifestação à CETESB. Por
fim, propõe o arquivamento deste
Processo RGL n° 1747, de 2017

12

Processo
7823/2017

IAMSPE

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2016, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pelo
IAMSPE-Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 7823,
2017, as quais satisfazem ao exigido
no artigo 3º da lei 4595, de 1985, e
recomenda o arquivamento do
processo.

13

Processo
1710/2018

Renovias
Concessionária
S.A.

Balanço Financeiro Anual relativo ao exercício Deputado Tenente
de 2017, em atendimento à Lei 14.952, de
Nascimento
08/02/2013, pela Renovias Concessionária S.A.

que toma conhecimento das
informações do processo, as quais
preenchem as exigências contidas
na legislação que rege a matéria e
propõe o arquivamento do Processo
RGL nº 1710/2018.

14

Processo
2491/2019

Renovias
Concessionária
S.A.

Balanço Financeiro Anual relativo ao exercício Deputado Tenente
de 2018, em atendimento à Lei 14.952, de
Nascimento
08/02/2013, pela Renovias Concessionária S.A.

que entende que o processo
preenche as exigências contidas na
legislação que rege a matéria, toma
conhecimento das informações e
propõe o arquivamento do Processo
RGL nº 2491/2019.

15

Processo
5734/2019

USP Universidade de
São Paulo

Relatório da Administração e demais
documentação relativa ao exercício de 2015, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Universidade de São Paulo - USP.

Deputado Agente
Federal Danilo
Balas

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL nº
5734/2019, as quais satisfazem as
exigências formais contidas no art.
3º da Lei 4.595/85, naquilo que se
aplica à natureza jurídica da
entidade e recomenda o
arquivamento do processo. 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 da USP, referentes ao
exercício de 2015, sejam rejeitadas
ou aprovadas com ressalvas, a fim
de que o colegiado promova o
desarquivamento deste processo,
junte a ele os documentos
recebidos, os avalie e tome as
devidas providências.

16

Processo
5741/2019

USP Universidade de
São Paulo

Propostas Orçamentárias relativas aos exercícios
de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
em atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985,
pela Universidade de São Paulo - USP.

Deputado Agente
Federal Danilo
Balas

que, tendo em vista que a
documentação completa
apresentada chegou a esta Casa em
agosto de 2019, já tendo sido
aprovada a lei orçamentária da qual
constou a previsão orçamentária da
USP para os anos de 2013 a 2019,
toma ciência da documentação
apresentada, devendo por fim esta
Comissão dar ciência desta
manifestação à USP. Após, propõe
o arquivamento do Processo RGL
n° 5741/2019.

Para deliberação:
Item 17 - Requerimento do Senhor Deputado Paulo Fiorilo - Requer, nos termos regimentais, o CONVITE à Senhora Karisa Maia Ribeiro, especialista e gestora em
transportes do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento , para prestar informações a esta Comissão, a partir do trabalho desenvolvido pelo BID, sobre a
situação do trecho Norte do Rodoanel, obra em andamento no estado de São Paulo que já consumiu R$ 10,03 bilhões. As obras contam com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, da União e do governo do estado de São Paulo. (Vista: Deps. Rafa Zimbaldi, Wellington Moura e Paulo Fiorilo)
Item 18 - Requerimento do Senhor Deputado Emídio de Souza - Requer, nos termos do item 3, do parágrafo 1º, do artigo 13 da Constituição do Estado, a convocação do
Senhor Vahan Agopyan, Reitor da Universidade de São Paulo, com o objetivo de prestar à Comissão informações sobre o Hospital Universitário da USP, em especial
sobre a destinação dos recursos adicionais liberados por esta Assembleia Legislativa no exercício de 2018 e no presente exercício de 2019, além do programa da reitoria
para contratação de pessoal e efetiva reabertura plena do HU ao público. (Vista: Deps. Rafa Zimbaldi, Tenente Nascimento)
Item 19 - 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 Antônio Pires Barbosa, Coordenador Geral da Coordenadoria de Serviços, da
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para prestar informações a esta Comissão, no que se refere à prestação de serviços em algumas regiões, que conforme
noticiado amplamente pela imprensa, tem sido contestada pela população (Vistas: Deps. Tenente Nascimento e Paulo Fiorilo)
Para ciência:
1 - Ofício GR/52, do Gabinete do Reitor da Universidade de São Paulo - USP, encaminhando informações acerca da solicitação contida no Requerimento de autoria do
Exmo. Deputado Emídio de Souza (item 18 desta pauta), sobre as ações envolvendo o Hospital Universitário, sobretudo no que se refere à destinação de recursos
adicionais liberados pela Assembleia Legislativa nos exercícios de 2018 e 2019, além do programa da Universidade para contratação de pessoal e reabertura total ao
público.
2 - Ofício CT LLLBA #A-6192/2019, da Diretoria de Articulação Regional SP da Telefonica Brasil S/A, em resposta a Requerimento da Comissão sobre
esclarecimentos referentes à qualidade da prestação de serviços de telefonia móvel (Vivo) no Vale do Ribeira (Ilha Comprida).

