
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

11ª Reunião Ordinária 18 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

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
apurações, recebido o relatório do

TCE

C.P.,
L.M., J.D.,
J.Z.P.,
J.C., I.R.

2 Processo
1287/2011

Fundação Parque
Zoológico de São

Paulo

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010 e Proposta Orçamentária de 2011.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da
documentação e das informações, sem

prejuízo de eventuais e posteriores
verificações, recebido o relatório do

TCE.
3 Processo 978/2011 CETESB Documentação relativa ao exercício de 2010 e

proposta orçamentária de 2011.
Deputado Roberto

Morais
Assim sendo, 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 CETESB,

referentes ao exercício de 2010.



4 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.

L.M.

5 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.

L.M.

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 (vista já concedida Dep. Luiz Moura)
 
PARA CIÊNCIA:
 
1. RG 629729, de 2011 - Ofício do TCE encaminhando julgamento do recurso ordinário da USP, interposto contra sentença do TCE que julgou parcialmente irregulares as
admissões de pessoal, naquela universidade, no exercício de 2006.
 
2. Respostas a Ofícios propostos em pareceres aprovados pela Comissão:
   
    2.1. Parecer nº 933/2011 - RGL 1763/2010 - CEPAM, exercício de 2009 e proposta orçamentária de 2010 - Ofício ao TCE solicitando cópias da decisão e análise
daquela Corte sobre as contas da CEPAM, exercício de 2009: Resposta do TCE informa que estão pendentes de julgamento;
 
    2.2. Parecer nº 934/2011 - RGL 870/2011 - METRÔ, exercício 2010 e proposta orçamentária de 2011 - Ofício ao TCE solicitando cópias da decisão e análise daquela
Corte sobre as contas do METRÔ, exercício 2010: Resposta  do Presidente do TCE encaminhando cópia do seu despacho para providências;
 
   2.3. Parecer nº 1098/2011 - RGL 4017/2011 - FUNDAP, exercício 2010 e proposra orçamentária de 2011 - Ofício ao TCE solicitando cópias da decisão e análise
daquela Corte sobre as contas da FUNDAP, exercício de 2010: Resposta do Presidente do TCE encaminhando cópia do seu despacho para providências;
 
   2.4. Pareccer nº 1095/2011 - RGL 2917/2011 - FDE, exercício 2009 e propostas orçamentárias de 2009 e 2010 - Ofício ao TCE solicitando cópias da decisão e análise
daquela Corte sobre as contas da FDE, exercício 2009: Resposta do Presidente do TCE encaminhando cópia do seu despacho para providências;
 
   2.5. Parecer nº 1097/2011 - RGL 2984/2011 - FUNAP, exercício de 2009 - Ofício ao TCE solicitando cópias da decisão e da análise daquela Corte sobre as contas da



FUNAP, exercício de 2009: Resposta do Presidente do TCE encaminhando cópia do seu despacho para providências.
 
   3. Resposta da CPTM, à Ofício da CFC nº 48/2011, encaminhando petição de cidadão, recebida e aprovada pela CFC nos termos do artigo 13, §1º, item 7 da
Constituição do Estado, que perguntou qual o valor total gasto na construção e reforma da estação da empresa em Carapicuíba, informando o valor total previsto de R$
18.424.269,00, e o valor dispendido de R$ 18.121.987,74, com existência de pequeno saldo contratual a ser utilizado em treinamento de funcionários. Essa resposta será
encamnhada por Ofício da CFC ao Sr. Carlos Eduardo Ventura Campos, autor da petição.
 
 
 


