
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

12ª Reunião Ordinária 01 de Novembro de 2011 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Geraldo Vinholi

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de
decreto

legislativo
13/2011

(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 2010.

Deputada Célia
Leão

favorável ao PDL nº 13, de 2011, da
CFOP, com as recomendações

apresentadas no Parecer.

C.P.,
L.M.

2 Processo
200/2010

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITA
NOS

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010.

Deputado Jorge
Caruso

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da CPTM para o
exercício de 2010 e propõe o

arquivamento dos autos.

L.M.,
C.L.

PARA DELIBERAÇÃO
 
 3. 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 (vistas já concedidas aos deputados Luiz Moura, Roberto Morais, Milton Leite Filho e Simão
Pedro).
 
Requerimentos de informação da CFC, elaborados com base em correio eletrônico do Sr. Júlio Cesar Brasileiro Pereira, enviado à Comissão e a outros destinatários,
solicitando providências quanto à revogação da proibição e exclusão de veículos de transporte coletivo (ônibus e vans) na Rodovia dos Imigrantes e apresentando,
também, questões à ECOVIAS S/A, cuja elaboração e posterior deliberação ficou aprovada na reunião da Comissão de 06/09/2011:
 
4. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO À ARTESP com 12 questões relativas às tarifas de pedágio, à proibição de tráfego de Vans, à aplicação de multas e aos
acidentes nas rodovias Imigrantes e Achieta, operadas pela ECOVIAS. (cópia em anexo)



 
5. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO AO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPOTES com 12 questões relativas às tarifas de pedágio, à proibição do
tráfego de Vans, à aplicação de multas e aos acidentes, nas rodovias Imigrantes e Anchieta, operadas pela ECOVIAS. (cópia em anexo).
 
PARA CIÊNCIA:
 
1. Relação Nominal das instituição de ensino superior que celebraram convênio com a Secretaria da Educação por intermédio da FDE, para participação do Projeto
Bolsa Universidade do Programa Escola da Família - mês de setembro de 2011, nos termos do art. 116, §2º, da Lei nº 8.666/1993. (Of. FDE SAQ- Pr nº 20/00355/11).
 
2. RG 630856/2011 - Comunicação do TCE sobre irregularidades na admissão de pessoal na USP, exercícios de 2004 e 2005, para conhecimento. (Ofício C. ECR nº
1764/2011 - TC - 024792/026/05).
 
3. RESPOSTAS DO TCE Á OFÍCIOS DE PARECERES JÁ DELIBERADAS PELA CFC:
 
3.1.PARECER Nº 1097/2011 (RGL2984/2011 - FUNAP) - Solicita documentos do TCE sobre as contas da FUNAP referentes ao exercício de 2009. Conselheiro
Robson Marinho encaminha, para conhecimento, seu despacho em relação ao Ofício da CFC, determinando que este deve acompanhar o processo instaurado para
exame das contas anuais de 2009, da FUNAP (TC-2398/126/09), informando ainda que encontram-se em fase de instrução e pendentes de julgamento.
 
3.2. PARECER Nº1098/2011 (RGL 4017/2011 - FUNDAP) - Solicita documentos do TCE sobre as contas da FUNDAP referentes ao exercício de 2010. O Conselheiro
Fulvio julião Biazi, informa que a matéria está pendente de apreciação e que oportunamente será encaminhada cópia da decisão que vier a ser proferida.
 
 
 
 
 
 


