
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

3ª Reunião Ordinária 27 de Agosto de 2013 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputada Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Processo

2631/2012
CETESB Aterros Mantovani e CETRIN - Município de Santo

Antonio de Posse: Informação Técnica nº
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. 

Deputado Ed
Thomas

Cota  do Relator solicitando envio de
Oficios ao Ministério Público Federal
para que adote medidas pertinentes, e

às empresas multinacionais
requerendo os Relatórios de
Sustentabilidade, bem como

solicitando o envio de convites,para
que prestem esclarecimentos a

Comissão, ao Exmo. Sr. Procurador
Geral de Justiça do Estado de São
Paulo e ao representante dos grupo

das empresas subscritoras do Termo
de Compromisso de Ajustamento de

Conduta
2 Processo

2845/2013
Fundação

Faculdade de
Medicina

Balanço patrimonial e Relatório de Atividades
relativos ao exercício de 2012 - prestação de contas
- da Fundação Faculdade de Medicina. 

Deputado Isac Reis Cota considerando que o presente
processo versa sobre matéria análoga
à do Processo RGL n.° 594, de 2012
(que se encontra nesta Comissão de

Fiscalização e Controle), propomos a
juntada deste último, por ser mais

recente, àquele, a fim de que ambos
possam ser analisados conjuntamente.



3 Processo
2949/2008

SABESP-CIA. DE
SANEAMENTO

BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO

PAULO

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2007, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985.

Deputado Roberto
Massafera

que,sendo assim, analisei a
documentação constante do processo
RGL 2829, de 2013, e face ao teor do
acórdão de fls. 146 e 147, considerei a

argumentação satisfatória, não
havendo mais providências a serem

tomadas.
Diante do exposto, esta Comissão

propõe o arquivamento do Processo
RGL 2949, de 2008, ao qual foi

juntado o Processo RGL 2829, de
2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Processo
1338/2011

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITAN
OS

Documentação relativa ao exercício de 2010 em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985.

Deputado Roberto
Engler

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo



5 Processo
6776/2011

EMPRESA
PAULISTA DE

PLANEJAMENTO
METROPOLITAN

O S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2006, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A..

Deputado Rodrigo
Moraes

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo e
propomos o envio de o ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia  integral

de sua decisão, sobre as contas da
Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A., referente ao

exercício de 2006.
6 Processo

6958/2011
EMPRESA

METROPOLITAN
A DE ÁGUAS E
ENERGIA S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009, em atendimento ao artgo 3º da Lei
4595/1985-Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A.-Emae.

Deputado Roberto
Morais

Dessa maneira, após tomar
conhecimento da documentação e das

informações contidas nos autos,
verificamos que a Empresa

Metropolitana de Águas e Energia
S.A. - EMAE ateve-se à competência

institucional que lhe é atribuída no
exercício de 2009, e propomos o

arquivamento do Processo RGL n.º
6958, de 2011. 

7 Processo
7098/2011

Cepsec Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985,  pe la  Companhia  Paul i s ta  de
Secur i t ização-CEPSEC.

Deputado Luiz
Moura

Dessa maneira, após tomar
conhecimento da documentação e das

informações contidas nos autos,
verificamos que a Companhia Paulista
de Securitização - CPSEC ateve-se à
competência institucional que lhe é
atribuída no exercício de 2010, e

propomos o arquivamento do
Processo RGL n.º 7098, de 2011. 



8 Processo
7183/2011

COMPANHIA
PAULISTA DE

OBRAS E
SERVIÇOS

Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2007, 2008, 2009 e 2010, em atendimento ao artigo
3º da Lei 4595/1985-Companhia Paulista de Obras
e Serviços-CPOS.

Deputado Rodrigo
Moraes

que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações
contidas no Processo e continuamos
aguardando o envio dos relatórios

elaborados pelos órgãos instrutivos do
E. Tribunal de Contas, bem como das

decisões finais do mencionado
Tribunal, tão logo sejam proferidas,

ressaltando que, antes de solicitarmos
o arquivamento deste processo,

ficamos no aguardo dos documentos
já requeridos para que, na

eventualidade de rejeição das
referidas contas ou de sua aprovação
com ressalvas ou recomendações, a

Comissão de Fiscalização e Controle
possa tomar as devidas providências.

 



9 Processo
7188/2011

CODASP Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São
Paulo-CODASP. 

Deputado Rodrigo
Moraes

que requer o envio de oficio ao
Ministério Público e à Procuradoria
Geral do Estado, com cópia desta

manifestação, para que sejam tomadas
as medidas que considerarem

pertinentes.
Por fim, levando em conta que,

segundo o site do TCE, a avaliação
das contas da Companhia de

Desenvolvimento Agrícola de São
Paulo, referentes ao ano de 2010,

ainda não foi concluída pelo Tribunal
de Contas do Estado, esta Comissão
permanece na expectativa da decisão

do referido Tribunal para que, na
eventualidade de rejeição das

referidas contas ou de sua aprovação
com ressalvas ou recomendações,

possa tomar as devidas providências e
requerer o arquivamento deste

Processo RGL.
Face ao exposto, tomamos

conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo

RGL nº 7188, de 2011, e aguardamos
a decisão do TCE, referente às contas
da CODASP no exercício de 2010, a
ser juntada aos autos para posterior

exame por parte desta Comissão



10 Processo
8283/2011

FUNDAÇÃO
CASA

Encaminha documentação relativa aos exercícios de
1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, em atendimento ao artigo
3º da Lei 4595/1985, pelo Centro de atendimento
socioeducativo ao adolescente-Fundação Casa. 

Deputado Roberto
Morais

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo e
propomos o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão sobre as contas da Fundação

Casa - Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente,

referentes ao exercício de 2010, assim
que aludido Relatório for concluído.

L.M.

11 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.

Deputado Rodrigo
Moraes

Sendo assim, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das

informações contidas no Processo
RGL n.° 8289, de 2011, e propomos o

envio de ofício ao E. Tribunal de
Contas para que encaminhe a esta
Casa cópia de suas decisões, assim

que proferidas, bem como das
conclusões de seus órgãos instrutivos,

sobre as contas do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de

São Paulo - IMESC referentes aos
exercícios de 2007, 2009, 2010 e

2011.



12 Processo 181/2012 IPESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pelo IPESP-Instituto de Pagamentos
Especiais de São Paulo.

Deputado Luiz
Moura

que, por ainda não haver decisão final
do TCE referente ao Balanço Geral do
Exercício de 2011 do IPESP, por ora,

tomamos conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, ressaltando que,
antes de solicitarmos o arquivamento

deste processo, ficamos no aguardo do
acórdão a ser proferido pelo Tribunal
para que, na eventualidade de rejeição

das referidas contas ou de sua
aprovação com ressalvas ou

recomendações, a Comissão de
Fiscalização e Controle possa tomar

as devidas providências.
13 Processo

3444/2012
FUNDAÇÃO

PARA O
DESENVOLVIME

NTO DA
EDUCAÇÃO-

FDE

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/19885 - proposta orçamentária pela Fundação
para o Desenvolvimento da Educação-FDE.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação contida no Processo

RGL 3444, de 2012, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações,

requerendo o seu arquivamento.
 

L.M.

14 Processo
5829/2012

EMTU Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos-SP-EMTU.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Empresa

Metropolitana de Transportes
Urbanos - SP - EMTU para o
exercício de 2013, propondo o

arquivamento do Processo RGL n°
5829, de 2012.

L.M.



15 Processo 195/2013 COSESP Documentação relativa ao exercício de 2012 em
atendimento ao artigo 3º da Lei nº 4595/1985,
relatório da administração e outras informações
sobre a a atividade da Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo-COSESP.

Deputado Milton
Leite Filho

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo  e

permanecemos no aguardo da
manifestação do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo sobre o
processo TC nº 3521/026/12,

referente ao exame das contas do
exercício de 2012 da Companhia de
Seguros do Estado de São Paulo -

COSESP.
16 Processo 935/2013 IPESP Encaminha proposta orçamentária relativa ao

exercício de 2013 em atendimento ao artigo 5º da
lei 4595/1985, Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo-IPESP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da proposta
orçamentária do Instituto de

Pagamentos Especiais de São Paulo -
IPESP para o exercício de 2013,

propondo o arquivamento do Processo
RGL n° 935, de 2013.

 



17 Processo
1169/2013

CPETUR Relatório da Administração e demais documentação
relativa ao exercício de 2012, em atendimento ao
artigo 3º da lei 4595/1985, Companhia Paulista de
Eventos e Turismo-CPETUR (TUR SP).

Deputado Rodrigo
Moraes

que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações
contidas no Processo e solicitamos o

envio de ofício ao E. Tribunal de
Contas para que encaminhe a esta
Casa cópia de suas decisões, bem

como dos relatórios elaborados por
seus órgãos instrutivos, no âmbito do
Processo n.º 3625/026/12, tão logo

seja proferido o acórdão sobre a
matéria, ressaltando que, antes de
solicitarmos o arquivamento deste
processo, ficamos no aguardo dos

documentos já requeridos para que, na
eventualidade de rejeição das

referidas contas ou de sua aprovação
com ressalvas ou recomendações, a

Comissão de Fiscalização e Controle
possa tomar as devidas providências.

 



18 Processo
1324/2013

DERSA Relatório da Administração e demais documentação
relativa ao exercício de 2012, em atendimento ao
artigo 3º da lei nº 4595/1985, por Desenvolvimento
Rodoviário S.A.-DERSA.

Deputado Roberto
Morais

que tomamos conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, e solicitamos o
envio de ofício ao E. Tribunal de
Contas para que encaminhe a esta
Casa cópia de suas decisões, bem

como dos relatórios elaborados por
seus órgãos instrutivos, no âmbito do
Processo n.º 3579/026/12, tão logo

sejam proferidos os acórdãos sobre a
matéria, ressaltando que, antes de
solicitarmos o arquivamento deste
processo, ficamos no aguardo dos

documentos requeridos para que, na
eventualidade de rejeição das

referidas contas ou de sua aprovação
com ressalvas ou recomendações, a

Comissão de Fiscalização e Controle
possa tomar as devidas providências.

19 Processo
1756/2013

CETESB Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo-CETESB.

Deputado Ed
Thomas

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo  e
propomos o envio de  ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa, assim que
disponível cópia integral de sua

decisão, bem como dos relatórios de
seus órgãos instrutivos sobre as contas
da Companhia Ambiental do Estado

de São Paulo - CETESB, referente ao
exercício de 2012.



20 Processo
1757/2013

CIA. DO
METROPOLITAN

O DE SÃO
PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Companhia do Metropolitano de São Paulo-
Metrô.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL 1757, de
2013, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado.
 

L.M.

21 Processo
1759/2013

SABESP-CIA. DE
SANEAMENTO

BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO

PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Companhia de Saneamento Básico do
estado de São Paulo-SABESP.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL 1759, de
2013, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, requerendo o
seu arquivamento.

 
 

22 Processo
2024/2013

FUNDAÇÃO
PARQUE

ZOOLÓGICO DE
SÃO PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Fundação Parque Zoológico de São Paulo.

Deputado Roberto
Engler

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 02024,
2013, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo
23 Processo

2026/2013
FUNDAÇÃO

PARQUE
ZOOLÓGICO DE

SÃO PAULO

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2013, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Fundação Parque Zoológico de São
Paulo.

Deputado Roberto
Engler

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 02026,
2013, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo



24 Processo
2027/2013

FUNAP Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Fundação "Professor Dr. Manoel Pedro
Pimentel-FUNAP.

Deputado Ed
Thomas

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo e,
solicitamos o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão sobre as contas da Fundação
"Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" -
FUNAP, referentes ao exercício de

2012
25 Processo

2987/2013
CODASP Proposta orçamentária relativa ao exercício de

2013, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo-CODASP.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Companhia de

Desenvolvimento Agrícola de São
Paulo para o exercício de 2013 e

propõe o arquivamento do Processo
RGL n° 2987, de 2013.

26 Processo
2989/2013

CIA.
ENERGÉTICA DE

SÃO PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2012, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
sobre a Companhia Energética de São Paulo-CESP.

Deputado Roberto
Morais

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo, e

propomos o envio de ofício ao E.
Tribunal de Contas para que

encaminhe a esta Casa, assim que
disponível cópia integral de sua

decisão, bem como dos relatórios de
seus órgãos instrutivos sobre as contas

da Companhia Energética de São
Paulo - CESP, referentes ao exercício

de 2012.
27 Processo

3738/2013
Desenvolvesp Documentação relativa ao exercício de 2012, em

atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985:
Relatório da Administração e outras informações
s o b r e  a  D e s e n v o l v e  S P  -  A g ê n c i a  d e
D e s e n v o l v i m e n t o  P a u l i s t a .

Deputado Roberto
Engler

que esta Comissão toma
conhecimento da documentação e das

informações contidas no Processo,
sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.



PARA CIÊNCIA
 
1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - Comunicação de instauração de Inquéritos Civis:
1.1. INQUÉRITO CIVIL nº PJPP-CAP nº 517/12 - 7ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, representante Assembléia Legislativa,
representados FDE e Construmedici Engenharia e Comércio Ltada - para a apuração de irregularidades na licitação, no contrato, em atendimento ao
PDL nº 18/2009, da CFOP, no Processo RGL 5220/08 (Ofício nº 2407/2013).
1.2. INQUÉRITO CIVIL nº PJPP-CAP 581/12 - 7ª PJ, representante Assembleia legislativa, representados FDE e Construmik Comércio e Construções Ltda, apuração de
irregularidades na concorrência pública nº 05/1706/06/01 e no contrato, em atendimento ao PDL nº 52/2010, da CFOP, no Processo RGL 1802/10 (Ofício nº 2438/2013).
1.3. INQUÉRITO CIVIL Nº PJPP-CAP 7/2023 - 10º PJ, apuração de possíveis irregularidades na prestação de contas do IPT S/A, exercício de 2006, em atendimento ao
Parecer nº 1576/2012, da CFC sobre o Processo RGL 14/2008.
 
2. FDE - Relação nominal das instituições de ensino superior que celebraram convênios com a Secretaria da Educação, por intermédio da FDE, para participação do
Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da Família e Projeto bolsa Alfabetização, referente ao mês de maio de 2013, em atendimento ao art. 116,§2º, da Lei nº
8666/93 (Ofício - SANQ-Pr nº 20/0133/13).
 
3. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Relatório de Atividades do TCE, referente ao primeiro trimestre de 2013. Processo RGL nº 4215/2013.
 
4. OFICIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO comunicando irregularidades na admissão de pessoal e as medidas saneadoras adotadas por
aquela Corte, para conhecimento da Assembleia em conformidade com o inciso XV, do Artigo 2º, da Lei Complementar 709/2003.
4.1 Irregularidade na admissão de pessoal para funções criadas por Resolução e não por Lei, pela USP no exercício de 2007 envolvendo a admissão de 5 (cinco)
professores assistentes, 1 (um) especialista de labortatório, 1 (um) técnico de compras, 1 (um) técnico de laboratório, 4 (quatro) especialista de laboratório e 1 (um)
médido sanitarista.
 


