
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

3ª Reunião Extraordinária 15 de Dezembro de 2015 às 14:30 horas no Auditório Deputado Paulo Kobayashi.

Presidente: Deputado André do Prado

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de decreto

legislativo 18/2015
(Tramitação
Prioridade)

Comissão de
Finanças

Orçamento e
Planejamento

Considera regulares e aprova as contas anuais
apresentadas pelo Senhor Chefe do Poder
Executivo relativas ao exercício econômico-
financeiro de 2014.

Deputado Luiz
Fernando Machado

que denota acertado o juízo favorável
da matéria em apreço, pautado nas

consubstanciadas análises e
observações esculpidas pelo

competente parecer do Relator Carlão
Pignatari, que não mediu cuidados ao
apreciar a matéria, concluindo pela
aprovação das contas prestadas pelo

Senhor Governador relativas ao
exercício-financeiro de 2014,

compreendendo as atividades das
Administrações Direta e Indireta, em

consonância com as normas legais
pertinentes. Desse modo, no âmbito

da sua competência, é pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nº
18, de 2015, da lavra da Comissão de
Finanças e Orçamento e Planejamento

da Assembleia Legislativa de São
Paulo.

L.F., P.T.,
J.Z.P.,
R.E.



2 Processo
3968/2014

Concessionária
Triângulo do Sol

Auto-Estradas S.A.

Balanço Financeiro Anual relativo ao exercício de
2013, em atendimento à Lei 14.952, de 08/02/2013,
pela Concessionária Triângulo do Sol Auto-
Estradas S.A..

Deputado Roberto
Massafera

Ao examinar os autos, constatei que
os documentos de fls. 2 a 107,

atendem às exigências contidas na Lei
n.º 14.952, de 8 de fevereiro de 2013,

constatando que a referida
concessionária cumpriu com suas

obrigações legais.
Assim sendo, esta Comissão toma
conhecimento da documentação

contida no Processo RGL 3968, de
2014, requerendo o seu arquivamento.

L.F., P.T.

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 Pedro
Tobias

que, analisando a documentação
constante no processo RGL 2829, de

2013, bem como o acórdão do
Tribunal de Contas (fls. 146 e 147),
com sua devida certidão de trânsito
em julgado (fls. 148), referente às

contas da SABESP, verifica que elas
foram julgadas regulares, propondo
assim o arquivamento do Processo

RGL 2949, de 2008, ao qual foi
juntado o Processo RGL 2829, de

2013.
4 Processo 606/2012 FAMEMA Encaminha documentação relativa aos exercícios de

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985 pela
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA.

Deputado Jorge
Caruso

que, após tomar conhecimento da
documentação e das informações
contidas nos autos, verifica que a

Faculdade de Medicina de Marília -
FAMEMA ateve-se à competência
institucional que lhe é atribuída nos

exercícios de 1996 a 2010, e propõe o
arquivamento do Processo RGL n.º

606, de 2012.



5 Processo
6199/2014

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITAN
OS

Proposta  orçamentária relativa ao exercício de
2015, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos-CPTM.

Deputado Jorge
Caruso

Na qualidade de relator designado
para analisar a matéria, ratificamos a
manifestação exarada às fls. 58, de

autoria do Deputado Roberto
Massafera, que toma conhecimento da
proposta orçamentária da Companhia

Paulista de Trens Metropolitanos -
CPTM referente ao exercício de 2015

e propõe o arquivamento deste
Processo RGL n° 6199, de 2014.

L.F., P.T.

6 Processo
6383/2014

CIA. DO
METROPOLITAN

O DE SÃO
PAULO

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2015, em atendimento ao artigo 5º da Leri
4595/1985, pela Companhia do Metropolitano de
São Paulo-METRÔ.

Deputado Roberto
Massafera

Ao examinar os autos, constatei que
os documentos de fls. 2 a 6, referentes
à proposta orçamentária do exercício

de 2015, preenchem as exigências
contidas no artigo 5º da Lei n.º 4.595,

de 18 de junho de 1985, que
regulamenta a matéria.

Assim sendo, esta Comissão toma
conhecimento da documentação

contida no Processo RGL 6383, de
2014, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, requerendo o
seu arquivamento.

L.F., P.T.



7 Processo
7011/2014

Desenvolve SP Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2015, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985,pela Agência de Desenvolvimento
Paulista - DESENVOLVE SP.

Deputado Roberto
Massafera

Ao examinar os autos, constatei que o
documento de fls. 2, referente à

proposta orçamentária do exercício de
2015, preenche a exigência contida no

artigo 5º da Lei n.º 4.595, de 18 de
junho de 1985, que regulamenta a

matéria.
Assim sendo, esta Comissão toma
conhecimento da documentação

contida no Processo RGL 7011, de
2014, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, requerendo o
seu arquivamento.

L.F., P.T.

8 Processo 127/2015 CESP-Companhia
Energética de São

Paulo

Orçamento Empresarial e proposta orçamentária,
realtivo ao exercício de 2015, em atendimento ao
artigo 5º da Lei 4595/1985, pela Companhia
Energética de São Paulo - CESP.

Deputado Pedro
Tobias

Os documentos de fls. 2 a 12 atendem
às exigências do artigo 5º da lei
estadual citada, exceto no que se

refere ao prazo, pois o
encaminhamento a esta Assembléia

ocorreu em 30 de janeiro de 2015, ou
seja, após a aprovação da atual lei

orçamentária, a qual contém a
previsão orçamentária da CESP para

2015. Portanto, tomamos
conhecimento da documentação

apresentada, devendo esta Comissão
dar ciência desta manifestação à
CESP, após o que propomos o

arquivamento do Processo RGL n°
127, de 2015.

L.F., P.T.



9 Processo 128/2015 EMPRESA
METROPOLITAN

A DE
TRANSPORTES
URBANOS DE
S.PAULO S.A.

Proposta orçamentária relativa ao exercicio de
2015, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - SP - EMTU.

Deputado Jorge
Caruso

Na qualidade de relator designado
para analisar a matéria, ratificamos a
manifestação exarada às fls. 19, de

autoria do Deputado Roberto Morais,
que toma conhecimento da proposta

orçamentária da Empresa
Metropolitana de Transportes

Urbanos de São Paulo  - EMTU
referente ao exercício de 2015 e

propõe o arquivamento deste Processo
RGL n° 128, de 2015.

L.F., P.T.

10 Processo 129/2015 EMPRESA
METROPOLITAN
A DE ÁGUAS E
ENERGIA S.A.

Proposta orçamentária relativa ao exercício de
2015, em atendimento ao artigo 5º da Lei
8595/1985, pela Empresa Metropolitana de Águas e
Energia  S.A. - EMAE.

Deputado Luiz
Fernando Machado

Ao examinar os autos, verifica-se que,
a documentação de fls. 1 a 8 preenche

a referida exigência da lei que
regulamenta a matéria.

Assim sendo, esta Comissão de
Fiscalização e Controle toma

conhecimento da proposta
orçamentária da EMAE referente ao

exercício de 2015 e propõe o
arquivamento deste Processo RGL n°

129, de 2015.

L.F., P.T.

11 Processo
5809/2015

CEPAM Proposta orçamentária relativa ao exercício de 201,
em atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985, pela
Fundação Prefeito Faria Lima-CEPAM.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação contida no Processo

RGL 5809, de 2015, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações

pelo Tribunal de Contas, requerendo o
seu arquivamento.

L.F., P.T.



12 Processo
6073/2015

Itesp Relatório da Administração e demais documentação
relativa ao exercício de 2014, em atendimento ao
artigo 3º da Lei 4595/1985, pela Fundação Instituto
de Terras do Estado de São Paulo-ITESP.

Deputado Roberto
Massafera

que conclui que o  ITESP se ateve à
competência a ela atribuída em sua

constituição. Assim sendo, toma
conhecimento da documentação e das

informações contidas no Processo
RGL 6073 de 2015, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações e

sem pedir, ainda, o arquivamento,
uma vez que é preciso aguardar o

envio do ofício solicitado e o retorno
da informação solicitada para que seja
possível solicitar o arquivamento do

processo em análise.

L.F., P.T.

13 Processo
6098/2015

AGEM Relatório da Administração e demais documentação
relativa aos exercícios de 2011,2012 e 2013,  em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Agência Metropolitana da Baixada Santista-AGEM.

Deputado Pedro
Tobias

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL n° 06098,
de 2015, e solicita o envio de ofício
ao E. Tribunal de Contas para que

encaminhe a esta Casa cópias de suas
decisões, bem como dos pareceres

frutos das análises efetivadas por seus
órgãos instrutivos, sobre as contas da
Agência Metropolitana da Baixada

Santista - AGEM - referentes ao
exercício de 2013.



14 Processo
6099/2015

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

Deputado Luiz
Fernando Machado

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL nº 6099, de
2015, e propõe o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão assim que aludido Relatório

for concluído, bem como das
conclusões efetivadas por seus órgãos

instrutivos, sobre as contas da
Companhia Paulista de Securitização -

CPSEC, referentes ao exercício de
2014 (TC - 827/026/14).

15 Processo
6305/2015

FAMEMA Relatório da Administração e demais documentação
relativa aos exercícos de 2011,2012,2013 e 2014,
em atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA.

Deputado Pedro
Tobias

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL n° 6.305,
de 2015, e solicita o envio de ofício
ao E. Tribunal de Contas para que

encaminhe a esta Casa, cópia de sua
decisão, bem como da análise de seus
órgãos instrutivos, sobre as contas da
Faculdade de Medicina de Marília -

FAMEMA referentes ao exercício de
2011, 2012, 2013 e 2014.

16 Processo
6309/2015

FAMEMA Proposta orçamentária relativa aos exercícos de
2012,2013,2014 e 2015, em atendimento ao artigo
5º da Lei 4595/1985, pela Faculdade de Medicina
de Marília-FAMEMA.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento das
documentações contidas no Processo
RGL 6309, de 2015, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações do
Tribunal de Contas do Estado,

requerendo o seu arquivamento.



17 Processo
6340/2015

MEMORIAL Relatório da Administração e demais documentação
relativa aos exercícios de 2009,2012,2013 e 2014,
em atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Fundação Memoria l  da  América  Lat ina-
MEMORIAL.

Deputado Pedro
Tobias

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo RGL n.º 6340,
de 2015, e solicita 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 dos Processos

n.º 3575/026/12, n.º 1477/026/13 e n.º
801/026/14 , tão logo sejam

proferidos os acórdãos sobre a
matéria, ressaltando que, antes de

solicitar o arquivamento deste
processo, aguarda os 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.


