
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

4ª Reunião Ordinária 10 de Abril de 2012 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Processo
5598/2011

Investe São
Paulo

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Agência Paulista de Promoção
de Investimetos e Competitividade. 

Deputado Roberto
Morais

que, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo RGL n° 5598, de 2011, e
solicitamos o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão assim que o Relatório for
concluído, bem como da análise

efetivada por seus órgãos
instrutivos, sobre as contas da

INVESTE SÃO PAULO, referentes
ao exercício de 2010.

.



2 Processo
6348/2011

FUNDAÇÃO
ONCOCENTRO

 DE SÃO
PAULO

Encaminha relatório de atividades referente ao
exercício de 2010.  

Deputado Luiz
Moura

que, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo RGL n.° 6348, de 2011, 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
efetivada por seus órgãos

instrutivos, sobre as contas da
Fundação Oncocentro de São Paulo,

referentes ao exercício de 2010.

3 Processo
7044/2011

Porto São
Sebastião

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2007, 2008, 2009 e 2010, em atendimento ao
artigo 3º da Lei 4595/1985 pela Companhia
Docas de São Sebastião.

Deputado Luiz
Moura

que toma conhecimento de toda a
documentação juntada pela

Companhia Docas de São Sebastião
relativas aos exercícios de 2007 a
2010 e propõe o arquivamento do
Processo RGL n.° 7044, de 2011.

4 Processo
7094/2011

IPT S/A Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2004 e 2005, em atendimento ao artigo 3º da
Lei 4595/1985, pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas-IPT S/A. 

Deputado Luiz
Moura

que diante das questões acima
apontadas por aquela  Corte de
Contas, solicitamos o envio de
oficio ao Ministério Público e à

Procuradoria Geral do Estado, com
cópia desta manifestação, para que

sejam tomadas as medidas que
considerarem pertinentes. Por fim,
requeremos o arquivamento deste
Processo RGL n° 7094, de 2011.

 



5 Processo
8284/2011

SPPREV - São
Paulo

Previdência

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, em
atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985 -
propos ta  orçamentár ia  pe la  São  Paulo
Previdênc ia -SPPREV.

Deputado Roberto
Morais

tendo-se em vista que a
documentação apresentada se refere

aos anos de 2008 a 2012, tendo
chegado a esta Casa apenas em

dezembro de 2011, quando já havia
o encaminhamento da proposta de

2012 e de todos os exercícios
anteriores (consignados nas leis
orçamentárias respectivas, de

caráter público e de livre consulta),
tomamos conhecimento da
documentação apresentada,

devendo esta Comissão dar ciência
desta manifestação à São Paulo

Previdência, após o que, arquive-se
o Processo.

 

6 Processo
183/2012

COSESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artgo 5º da Lei
4595/1985, pela Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo-COSESP. 

Deputado Dilmo
dos Santos

toma conhecimento da proposta
orçamentária da Companhia de

Seguros do Estado de São Paulo -
COSESP relativa ao exercício de
2012 e propõe o arquivamento do
Processo RGL n.° 183, de 2012.

 



7 Processo
594/2012

FFM-Fundação
faculdade de

Medicina

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, Fundação Faculdade de Medicina-FFM.

Deputado Isac
Reis

que toma conhecimento da
documentação encaminhada,

propondo que a FFM deixe de ser
oficiada por esta Assembleia

Legislativa com fundamento na Lei
4.595/85, já que esta lei não se
aplica a esta entidade, sendo a

Fundação Faculdade de Medicina
notificada desta decisão, bem como
o arquivamento do Processo RGL

n° 179, de 2012.

8 Processo
597/2012

IMESC Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - proposta orçamentária  - pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminalística
de São Paulo-IMESC.

Deputado Isac
Reis

que toma conhecimento das
propostas orçamentárias do Instituto

de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo -

IMESC para os exercícios de 2002 a
2011, propondo o arquivamento do

Processo RGL n° 597, de 2012.
 

9 Processo
599/2012

DER-
DEPARTAMEN

TO DE
ESTRADAS DE

RODAGEM

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - proposta orçamentária pelo
Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Deputado Roberto
Morais

toma conhecimento da proposta
orçamentária do Departamento de

Estradas de Rodagem para o
exercício de 2012 e propõe o
arquivamento do Processo.

10 Processo
600/2012

UNICAMP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - Universidade Estadual de Campinas-
UNICAMP.

Deputado Luiz
Moura

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da UNICAMP para o

exercício de 2012 e propõe o
arquivamento do Processo RGL n°

600, de 2012.



11 Processo
601/2012

FAMEMA Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,
2009, 2010 e 2011 em atendimento ao artigo 5º
da Lei 4595/1985 - proposta orçamentária - pela
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA.

Deputado Luiz
Moura

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Faculdade de
Medicina de Marília para os

exercícios de 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011; e propõe o arquivamento do

Processo RGL n° 601, de 2012.

PARA DELIBERAÇÃO
 
12. OFÍCIO RM ESPECIAL 2012 - Deputado Roberto Morais. Solicita, nos termos regimentais, que este órgão técnico delibere e aprove a formalização de convite ao
Presidente da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, Senhor César Augusto Ramirez Rojas, para comparecer à reunião desta Comissão a fim
de prestar esclarecimentos sobre as interrupções no fornecimento de energia elétrica, a demora no restabelecimento do serviço, bem como sobre a ocorrência de
atendimento insatisfatório aos consumidores, na área de concessão de serviço público de energia elétrica, com a apresentação de relatórios que especifica. Cópia
digitalizada distribuída em anexo ao correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião. Vista CP e ML.
  12.1. Inclusão entre os relatórios solicitados no escopo do Ofício RM Especial 2012, da seguinte proposta formulada pelo Deputado Isac Reis: "Que apresente o
cronograma físico-financeiro dos investimentos previstos contratualmente pelo período de concessão, informando a ocorrência de alterações à proposta inicial de prazos
e objeto, destacando-se os investimentos realizados e as justificativas para aqueles não realizados nos prazos estabelecidos". Cópia digitalizada distribuída em anexo ao
correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião.
 
13. REQUERIMENTO dos Deputados Donisete Braga, Alencar Santana e José Zico Prado. Requer, nos termos do artigo 20, inciso XIV da Constituição do Estado de
São Paulo e do artigo 31, inciso V da XIV Consolidação do Regimento Interno, a CONVOCAÇÃO dos Srs. Sidney Beraldo, Chefe da Casa Civil, Jurandir Fernando
Ribeiro Fernandes, Secretário Estadual de Transportes Metropolitanos e Mário Manuel Rodrigues Seabra - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para prestarem
esclarecimentos sobre as panes ocorridas nas estações da CPTM e os cortes no orçamento da Companhia. (Cópia digitalizada distribuída em anexo à comunicação de
realização desta reunião).
 
PARA CIÊNCIA
1. OFÍCIOs DO TCE
    1.1 - Comunicando, nos termos do inciso XV, do artigo 2º, da Lei Comprelentar nº 709/93, que foi julgada irregular a prestação de contas de adiantamento -
Secretaria de Estado da Cultura, para adoção das providências cabíveis. (Ofício CG.EBC nº 3018/2012 - TC-0155157/026/06 e TC-o17806/026/06)
    1.2 - Comunicando, nos termos do inciso XV, da Lei Complementar nº 709/93 que foi negado provimento ao recurso da USP, contra decisão do TCE que julgou
irregular a admissão de pessoal, nos autos do Processo TC-021170/026/06. (Ofício CGCRRM nº 365/12)
    1.3 - Comunicando, para conhecimento, nos termos do inciso XV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, as decisões exaradas nos autos do processo TC-
28236/026/06 - Admissão de pessoal por concurso ou processo seletivo, pela USP, em 2005, consideradas irregulares. (Ofício C.ECR nº 268/2012)
 



2. OFÍCIO FDE - Encaminhando relação nominal das instituições 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, referente ao mês de fevereiro de 2012. Cópia digitalizada distribuída em anexo ao
correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião).
 
3. OFÍCIO DO PRESIDENTE DA ALESP - Encaminha exemplar do Rrelatório Final da CPI do Ensino Superior Privado (Requerimento nº 172/2011), para efeitos do
inciso V, do artigo 34C, do Regimento Interno.


