
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

2ª Reunião Ordinária 06 de Março de 2012 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Geraldo Vinholi

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Processo
6709/2011

FUNDAP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Fundação do Desenvolvimento
Administrativo-FUNDAP.

Deputado Isac
Reis

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da FUNDAP para o

exercício de 2012 e propõe o
arquivamento do processo.

2 Processo
7039/2011

DERSA Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009,
em atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985
por Desenvolvimento Rodoviário S.A.-Dersa.

Deputado Jorge
Caruso

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 suas decisões, bem
como da análise efetivada por seus
órgãos instrutivos, sobre as contas

da DERSA referentes aos exercícios
de 2007 e 2008, tão logo sejam
proferidos os acórdãos sobre a

matéria.

3 Processo
7050/2011

PROCON Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor-Procon.

Deputado Roberto
Morais

por ora, tomamos conhecimento da
documentação e das informações e
continuamos aguardando a decisão
final do TCE acerca das contas do
PROCON referentes aos exercícios

de 2009 e 2010.

PARA CIÊNCIA:
1. RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO TCE (para consulta na Conissão)



1.1. RGL 7831/2011 - Relatório de atividades do TCE. Terceiro trimestre de 2011.
1.2. RGL 503/2012 - Relatório de atividades do TCE. Quarto trimestre de 2011.
 
2. OFÍCIOS DO TCE comunicando irrregularidade na admissão de pessoal, para conhecimento:
2.1. UNICAMP - admissão de pessoal por tempo determinado - exercício 2007 (TC-001229/003/2008 - Ofício CGC.ARC nº 1483/2011 - Conselheiro Antonio Roque
Citadini).
2.2. USP - admissão de pessoal - exercício de 2005 (TC-029489/026/06 - Ofício CG.C.EBC nº 66/2012 - Conselheiro Antonio Roque Citadidi) - cópia da sentença e
decisão exarada pela E. Primeira Câmara, negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo todos os termos do Acordão.
 
3. OFÍCIOS RECEBIDOS
 
3.1. CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES: Encaminha INFORMAÇÃO Nº 198/G/2011, da Coordenadoria de Entidades
Descentralizadas e de Contratações da Secretaria da Fazenda - em atendimento ao Ofício CFC nº 25/2011, que solicitou a relação de todas as empresas concessionárias
deserviços públicos, cujo poder concedente é o Estado de São Paulo". (cópias digitalizadas distribuídas aos membros da CFC por correio eletrônico em anexo ao
Comunicado de realização desta reunião).
 
3.2. FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - encaminha relação nominal das instituições de ensino superior que celebraram convênio com a Secretaria o
Estado da Educação por intermédio da FDE para participação do Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da Família, referente ao mes de janeiro de 2012, em
atendimento ao que determina o artigo 116, §2º, da Lei nº 8.666/93. (cópia digitalizada distribuída em anexo ao correio eletrônico que comunicou a realização da
reunião).
 
4. FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Noticia o equívoco na utilização do logotipo da USP nos questionários aplicados pela Fundação no âmbito da
pesquisa denominada "Avaliação dos Professores da Rede Pública Municipal e dos Funcionários da Secretaria Municipal da Educação" - Prefeitura de Ourinhos, em
atendimento a recomendação exarada pela Procuradoria Geral daquela Universidade (Ofício nº 23.11.2011-005/FIFE/1488), instruído com as Manifestações nº 102-0,
de 2011, e 7-0, de 2012, da Procuradoria da ALESP, encaminhado à Comissão, pelo Senhor Presidente da Assembléia, para conhecimento e adoção de providências que
entender cabíveis, conforme Manifestação nº 7-0, de 2012 da Procuradoria da ALESP.


