
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

6ª Reunião Ordinária 23 de Agosto de 2011 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Geraldo Vinholi

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Processo 781/2009 Melquias de

Oliveira Alves
Solicita providências no sentido de coibir
irregularidades apontadas na impugnação ao termo
de edital de licitação do METRÔ-linha 5, para
posterior exame deste órgão técnico.

Deputado Carlão
Pignatari

Ratifica em todos os termos o
relatório de fls. 60 a 63 e propõe o

arquivamento.

J.D.,
J.Z.P., J.C.

2 Processo
1763/2010

CEPAM Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009 e proposta orçamentária de 2010.

Deputado Dilmo dos
Santos

por ora, tomamos conhecimento da
documentação e das informações e
solicitamos o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua

decisão, bem como da análise
efetuada por seus órgãos instrutivos

sobre as contas da CEPAM, referentes
ao exercício de 2009.

3 Processo
4499/2010

CDHU Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artgo 5º da Lei
4595/1985.

Deputado Jorge
Caruso

toma conhecimento da proposta
orçamentária para o exercício de 2011
e propõe o arquivamento do Processo.



4 Processo 870/2011 CIA. DO
METROPOLITAN

O DE SÃO
PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2010 em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985 e
proposta orçamentária de 2011 em atendimento ao
artigo 5º da mesma Lei.

Deputado Jorge
Caruso

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

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

encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão, bem como da análise

efetivada por seus órgãos instrutivos,
sobre as contas do METRÔ,

referentes ao exercício de 2010.
5 Processo

1339/2011
SABESP-CIA. DE
SANEAMENTO

BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO

PAULO

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

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido a relatório do

TCE

PARA DELIBERAÇÃO
 
6. OFÍCIO Nº__2011 - de autoria do Dep. Luiz Moura:
   Solicita que este órgão técnico delibere e aprove a formalização de convite à Diretora-Presidente da SABESP, Sra. Dilma Seli Pena, e ao Diretor de Sistemas Regionais,
Sr. Luiz Paulo de Almeida Neto, para que prestem esclarecimentos sobre os contratos firmados pela SABESP com a empresa Gerentec Engenharia Ltda., que tem como
sócio o ex-Diretor de Sistemas Regionais da SABESP, o Sr. Umberto Semeghini, alvo de matérias divulgadas na mídia, foi divulgado que a "referida empresa, de ex-
diretor da SABESP multiplica contratos."
  Solicita, também, que sejam convidados o ex-Diretor-Presidente da SABESP, Sr. Gesner Oliveira e o ex-Diretor de Sistemas Regionais, Sr. Umberto Semeghini, para
que taxbém prestem esclarecimentos acerca dos contratos e aditivos firmados pela Gerentec com a SABESP, individualmente ou através de qualquer consórcio apontado
pela empresa, na forma que especifica.
 
7. OFÍCIO Nº___2011, de autoria do Dep. Luiz Moura.
   Solicita que este órgão técnico delibere e aprove a formalização de convite à Diretora-Presidente da SABESP, Sra. Dilma Seli Pena e ao Diretor Metropolitano da
estatal, Sr. Paulo Massato Yoshimoto, para que prestem esclarecimentos sobre os contratos firmados pela SABESP com a empresa Vitalux Eficiência Energética, que tem
como sócio o Sr. Nilton Seauciuc, ex- Assessor Executivo do Diretor Metropolitano da SABESP e ex-Superintendente de Novos Negócios da SABESP, alvo de matéria
divulgada na imprensa, com o título "Sabesp - Ex-dirigente ganha contratos."
  Solicita também, que sejam convidados o ex-Diretor-Presidente da SABESP, Sr. Gesner Oliveira, e o Sr. Nilton Seauciuc, ex-Assessor Executivo do Diretor
Metropolitano da SABESP e ex-Superintendente de Novos Negócios da SABESP, para que também prestem esclarecimentos acerca dos contratos e aditivos firmados pela
Vitalux com a SABESP, individualmente ou através de qualquer consórcio apontado pela estatal, na forma que especifica.
 
PARA CIÊNCIA:



 
1. USP - Irregularidades na admissão de pessoal, ocorrida no exercício de 2006, Ofício TCE C.FJB nº 1793/2011 (TC-12046/026/08 - Conselheiro Fulvio Julião Biazzi).
 
2. USP - Iregularidade na admissão de pessoal, no exercício de 2006, recurso ordinário com provimento parcial, Ofício TCE CG.EBC nº 1019/2011 (TC-012049/026/08 -
Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho).
 
3. UNESP - FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES - CAMPUS DE BAURU - Irregularidade na admissão de pessoal, no exercício de 2006, Of. TCE C.FJB nº
2142/2011 (TC - 550/002/08 - Conselheiro Fulvio Julião Biazzi).
 
4. SECRETARIA DA SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL SUL - ilegalidade na contratação de funcionária (duplo exercício), TCE -Ofício C.ECR nº 1460/2011 (TC-
017194/026/2011 - Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues).
 
5. INVESTE SÃO PAULO/Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Carta DIR nº42/11, enviando documentação daquele serviço social
autônomo, referente ao exercício de 2010, em resposta ao Ofício CFC nº 08.28, de 06 de junho de 2011 (convite para reuniões extraordinárias e informe sobre
inadimplência) e questionando a aplicabilidade da Lei nº 4595/85 àquela Agência.


