
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

2ª Reunião Extraordinária 27 de Junho de 2012 às 15:30 horas no Auditório Deputado Paulo Kobayashi.

Presidente: Deputada Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Processo
2072/2009

Juízo da 19ª Vara
Cível da Capital-
Fórum Central

Cópias dos autos de ação de indenização para que
esta Casa tome conhecimento, tendo em vista a
morosidade do IMESC em atender as solicitações
do Poder Judiciário.

Deputado Roberto
Morais

Cota  Visto que o exame pericial foi
realizado em 2010 e anexado aos

autos da ação judicial em foco, cujo
julgamento já foi concluído há mais
de 1 ano, entendemos que este RGL
perdeu seu objeto e, portanto, não
cabem mais providências por parte
desta Casa de Leis sobre o assunto.
Por fim, propomos o arquivamento

do Processo..
 
 



2 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.

L.M.,
A.M.,
I.R.

3 Processo
3775/2011

FUNDAÇÃO
PARA O

DESENVOLVI
MENTO 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.

I.R.,
L.M.

4 Processo
6814/2011

FUNAP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2004, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Fundação Prof. Dr. Manoel
Pedro Pimentel-FUNAP.

Deputado Luiz
Moura

Assim sendo, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo e, tendo em vista o

apontamento de ressalvas pelo
Tribunal de Contas quando da

aprovação das contas da entidade,
propomos o envio de ofício ao

Ministério Público e à Procuradoria
Geral do Estado, com cópia desta
manifestação e do voto do TCE
constante entre as fls. 146 e 155,

com respectivo acórdão a fls. 156,
para a tomada de providências

cabíveis. Após, propomos o
arquivamento dos autos do Processo

RGL n° 6814, de 2011.
 



5 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.

I.R.

6 Processo
7189/2011

CIA. DO
METROPOLITA

NO DE SÃO
PAULO

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012,em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985-proposta orçamentária, Companhia do
Metropolitano de São Paulo-Metrô.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE

A.M.,
I.R.

7 Processo
7226/2011

CDHU Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2005, 2006, 2007,2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional  e
Urbano do Estado de São Paulo-CDHU.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE

A.M.,
I.R.

8 Processo
7229/2011

CDHU Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2005, 2006 e 2007, em atendimento ao artigo
5º da Lei 4595/198-proposta orçamentária -
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo-CDHU.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE

A.M.,
I.R.



9 Processo
8287/2011

Fundação Padre
Anchieta

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985 pela
Fundação Padre Anchieta.

Deputado Dilmo
dos Santos

que, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo, e, conforme ofício

enviado pelo TCE informando que
as contas apresentadas pela

Fundação Padre Anchieta referentes
aos anos de 2006 a 2010 ainda não

foram julgadas, estando os
processos em fase de instrução,

aguardamos o envio da decisão final
do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo.
 

10 Processo
8294/2011

CEETEPS Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 1999, 2000, 2001, 20002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, em
atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985 -
proposta orçamentária -pelo Centro Estadual de
Educação Tecnológi a Paula Souza -CEEETEPS.

Deputado Jorge
Caruso

tendo em vista que as propostas
apresentadas se referem aos anos de

1999 a 2012, tendo sido
encaminhadas a esta Casa apenas
em novembro de 2011 (quando

deveriam ter sido enviadas antes do
início de cada exercício financeiro
seguinte), tomamos conhecimento

da documentação apresentada
devendo esta Comissão dar ciência
desta manifestação ao Centro Paula

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

L.M.

11 Processo
185/2012

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITA
NOS

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artgo 5º da Lei
4595/1985 - proposta orçamentária, pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos-
CPTM.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, sem prejuízo
de eventuais e posteriores

verificações, recebido o relatório do
TCE

L.M.



12 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.

C.P.,
I.R.

13 Processo
607/2012

DER-
DEPARTAMEN

TO DE
ESTRADAS DE

RODAGEM

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
Departamento de Estradas de Rodagem-DER.

Deputado Roberto
Morais

Assim sendo, esta Comissão de
Fiscalização e Controle toma

conhecimento da documentação
encaminhada pelo Departamento de

Estradas de Rodagem - DER
relativa aos anos de 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011, propondo o arquivamento
do Processo RGL n° 607, de 2012.

 

14 Processo
1688/2012

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITA
NOS

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985 - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos-CPTM.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 1688,
2012, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.
 

15 Processo
1743/2012

CIA. DO
METROPOLITA

NO DE SÃO
PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2011, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985,
programação de investimentos com a revisão do
orçamento de 2011 e proposta orçamentária de
2012, da Companhia do Metropolitano de São
Paulo-METRÔ.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 1743,
2012, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.
	



16 Processo
1975/2012

CEPAM Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985-lei orçamentária, pela Fundação
Prefeito Faria Lima-CEPAM.

Deputado Isac
Reis

Assim sendo, esta Comissão de
Fiscalização e Controle toma

conhecimento da proposta
orçamentária da Fundação Prefeito

Faria Lima - CEPAM para o
exercício de 2012, propondo o

arquivamento do Processo RGL n°
1975, de 2012.

17 Processo
2200/2012

CIA.
ENERGÉTICA

DE SÃO
PAULO

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artgo 3º da Lei
4595/1985, pela Companhia Energética de São
Paulo-CESP. 

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 2200/
2012, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.
 

18 Processo
2203/2012

Companhia
Paulista de

Parcerias - CPP

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artgo 3º da Lei
4595/1985, pela Companhia Paulista de Pacerias-
CPP. 

Deputado Jorge
Caruso

que, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo RGL n.° 2203, de 2012, e
propomos o envio de ofício ao E.

Tribunal de Contas para que
encaminhe a esta Casa cópia de suas

decisões, bem como da análise
efetivada por seus órgãos

instrutivos, sobre as contas da
Companhia Paulista de Parcerias -

CPP referentes ao exercício de
2011.

 



19 Processo
2204/2012

FUNAP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artgo 3º da Lei
4595/1985, pela Fundação Prof. Dr. Manoel
Pedro Pimentel-FUNAP.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 2204,
2012, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.
		


