
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

10ª Reunião Ordinária 04 de Outubro 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., I.R.

2 Processo
4958/2010

SEADE Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009.

Deputado Jorge
Caruso

Assim sendo, analisando toda
documentação apresentada,

determinamos que, tendo em vista as
recomendações apontadas pelo TCE,

seja encaminhado ofício ao Ministério
Público e à Procuradoria Geral do

Estado, com cópia desta manifestação,
para que sejam tomadas as medidas

pertinentes, após o que, sejam
arquivados os autos deste Processo.

3 Processo 869/2011 CEPAM Documentação relativa ao exercício de 2010 em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985.

Deputada Célia Leão que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido o relatório do

TCE
4 Processo

4159/2011
CDHU Encaminha documentação relativa ao exercício de

2009, em etendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido o relatório do

TCE



5 Processo
4160/2011

CIA.
ENERGÉTICA DE

SÃO PAULO

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

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido o relatório do

TCE

 
PARA DELIBERAÇÃO
 
6 - REQUERIMENTO do Deputado João Antonio - Convite ao jornalista Sr. Mário Cesar Carvalho, da Folha de São Paulo, e ao representante do Ministério Público, à
Comissão de Fiscalização e Controle, sendo na mesma reunião conjunta com a Comissão de Transportes e Comunicações e a Comissão de Infraestrutura, para prestar
informações sobre a licitação da extensão da linha 5 - Lilás do Metrô
 
PARA CIÊNCIA:
 
1. Ofício do TCE comunicando, para conhecimento, irregularidades na admissão de pessoal da USP - Exercício de  2005 e 2006  - RG 627997, Ofício C. RCE nº
1646/2011 - TC - 032731/026/05 (Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues).
 
2. Resposta ao Requerimento de Informações nº 274/2011, proposto no Parecer da CFC nº 682/2011 - RGL 5555/2008 - DERSA, quanto aos preços referentes às
desapropriações por utilidade pública.
 
3. ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL 667/2011 - 9ª PJ - Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital (Ofício nº 5185/2011), em resposta ao Ofício
CFC nº 29/2011, que encaminhou para o Ministério Público Estadual o Parecer nº 512/2011, da CFC - referente ao RGL nº 936/2011: documentação relativa ao exercício
de 2006 e proposta orçamentária de 2007, da COSESP, solicitando medidas pertinentes ao MPE quanto a apuração de irreglaridades daquela empresa relativas ao
exercício de 2006, bem como à proposta orçamentária de 2007.


