
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

7ª Reunião Ordinária 06 de Setembro de 2011 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Geraldo Vinholi

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Processo

2217/2009
CIA.DE

TECNOLOGIA
DE

SANEAMENTO
AMBIENTAL

Documentação relativa ao exercício de 2008 e
proposta orçamentária de 2009.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações do Colendo TCE

J.C., L.M.,
I.R.

2 Processo
1762/2010

CIA. DO
METROPOLITAN

O DE SÃO
PAULO

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações do TCE

L.M.,
R.M., I.R.

3 Processo
2377/2010

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITAN
OS

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da
documentação e das informações,sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações do TCE.

H.N.,
L.M., I.R.

4 Processo
2766/2010

CIA.
ENERGÉTICA DE

SÃO PAULO

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

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido o relatório do

TCE

I.R.



5 Processo
2917/2010

FUNDAÇÃO
PARA O

DESENVOLVIME
NTO DA

EDUCAÇÃO-
FDE

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

Deputado Dilmo dos
Santos

que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações e
solicitamos o envio de ofício ao TCE
para que encaminhe a esta Casa cópia
de sua decisão, bem como da análise
efetuada por seus órgãos instrutivos

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

6 Processo
4528/2010

FUNDAÇÃO
FLORESTAL

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985.

Deputado Luiz
Moura

Dessa forma, tendo em vista que a
proposta se refere ao ano de 2010,

tendo sido encaminhada a esta Casa
apenas em agosto daquele ano

(quando já deveria ser apresentada a
de 2011, que, por sinal, atualmente,
também já foi transformada em lei),

tomamos conecimento da
documentação apresentada, devendo

esta Comissão dar ciência desta
manifestação à Fundação Florestal,
após o que, arquive-se o processo.

7 Processo
2984/2011

FUNAP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985.

Deputado Dilmo dos
Santos

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

efetuada por seus órgãos instrutivos
sobre as contas da FUNAP, referentes

ao exercício de 2009.
8 Processo

3775/2011
FUNDAÇÃO

PARA O
DESENVOLVIME

NTO DA
EDUCAÇÃO-

FDE

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010 e proposta orçamentária de 2011.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informções,sem
prejuízo de eventuais e posteriores

verificações, recebido o relatório do
TCE.



9 Processo
4017/2011

FUNDAP Encaminha documentção relativa ao exercício de
2010 e proposta orçamentária de 2011.

Deputado Dilmo dos
Santos

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

efetuada por seus órgãos instrutivos
sobre as contas da FUNDAP,

referentes ao exercício de 2010.
10 Processo

4161/2011
EMPRESA

METROPOLITAN
A DE ÁGUAS E
ENERGIA S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009, em etendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da EMAE para o
exercício de 2009 e propõe o

arquivamento.
11 Processo

4162/2011
FUNDAÇÃO
FLORESTAL

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2007, em etendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Fundação Florestal
para o exercício de 2007 e propõe o

arquivamento.

PARA DELIBERAÇÃO:
 
12. Ofício nº___/2011 - DEPUTADO LUIZ MOURA - solicita que este órgão técnico delibere e aprove a formalização de convite à Dirtora-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 Senhor Umberto Semeghini, alvo de matérias divulgadas na
mídia 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 prestem esclarecimentos acerca dos contratos e aditivos firmados pela Gerentec Engenharia Ltda. com a SABESP, individualmente ou através de qualquer consórcio
apontado pela empresa, na relação de contratrados a ser apresentada pela SABESP, na forma que especifica. (Vista já concedida ao Dep. Roberto Morais).
 
13. Ofício nº___/2011 - DEPUTADO 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, 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 Gesner Oliveira e o Sr. Nilton Seauciuc, ex-Assessori 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 relação a ser apresentada na forma que especifica. (Vista já concedida ao Dep.
Roberto Morais).



 
14. Ofício nº__/2011 - DEPUTADO LUIZ MOURA - solicita que este órgão técnico delibere e aprove a formalização de convite ao Diretor de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente, Sr. Marcelo Salles de Holanda Freitas, para que preste esclarecimentos sobre os contratos firmados pela SABESP com a Companhia
Brasileira de Projetos e Empreendimentos - COBRAPE, que tem como sócio o Sr. Alceu Bittencourt, que é casado com a Sra. Marisa de Oliveira Magalhães, funcionária
da SABESP desde 1985 e atual assessora do Sr. Marcelo Salles de Holanda Freitas, alvo de matéria divulgada na imprensa, com o título "Sabesp paga firma de marido de
assessora".
      Solicita ainda, que seja convidado o ex-Diretor-Presidente da SABESP, SR. Gesner Oliveira, para que também preste esclarecimentos acerca de contratos e aditivos
firmados pela COBRAPE e a empresa Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda, individualmente ou através de qualquer consórcio apontado pela estatal, nas formas que
especifica.
 
15, Ofício de 29/08/2011 - do Sr. Carlos Eduardo Ventura Campos, Presidente da Frente Popular das Favelas de Carapicuiba, que requer informações sobre qual foi o
valor geral da contrução e reforma da estação da CPTM de Carapicuiba. (artigo 31, inciso IX do RI).
 
PARA CIÊNCIA
 
1. Correio eletrônico do Sr. Júlio Cesar Brasileiro Pereira (RG 13.835.772), enviado à Comissão e a outros destinatários, solicitando providências quanto a revogação da
proibição e exclusão de veículos de transporte coletivo (ônibus e Vans) na Rodovia dos Imigrantes, apresentanto também questões sobre essa vedação à ECOVIAS S/A.
 
 
2. TCE - comunicação sobre irregularidades em prestação de contas de repasses públicos:
    2.1. RG624554/2011 - da Prefeitura Municipal de Redenção da Serra sobre recursos recebidos da Secretaria da Cultura, mediante convênio, exercício de 2005 (Ofício
C. ECR nº 1479/2011 - TC 023569/026/08 - Conselheiro Renato Martins Costa);
    2.2. RG624555/2011 - da Organização Sulcaetanense de Educação e Cultura, sobre recursos trabsferidos pela Secretaria da Saúde, "Programa Jovens Acolhedores", no
exercício de 2008 - (Ofício C. ECR nº 1484/2011 - TC- 022214/026/10 - Conselheiro Renato Martins Costa).
 
3. RGL 4681/2010 - Relatório trimestral, encaminhado pelo TCE, referente à fiscalização das entidades filantrópicas de assistência à saúde que recebem auxílio do Estado
- art. 3º da Lei nº 13.757/09 - 2º trimestre de 2011 e respectiva análise prévia das informações constantes do Estudo Temático nº 1, de 2011, elaborado pela Divisão de
Equipe Técnica - DET/DC.
 
NA COMISSÃO PARA CONSULTA:
 
1. RGL 5202/2011 - Relatório de atividades do TCE - 2º trimestre de 2011.


