
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

6ª Reunião Ordinária 18 de Setembro de 2012 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputada Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Processo

4525/2004
CDHU -

Companhia de
Desenvolvimento

Habitacional e
Urbano no Estado

de São Paulo

Encaminha documentação relativas ao exercício de
2003 e proposta orçamentária de 2004 (Comissão
de Fiscalização e Controle).

Deputado Jorge
Caruso

Assim sendo, analisando toda
documentação apresentada,

determinamos que, tendo em vista as
recomendações apontadas pelo

parecer dos auditores independentes e
pelo Tribunal de Contas do Estado,

seja encaminhado oficio ao Ministério
Público e à Procuradoria Geral do

Estado, com cópia desta manifestação,
para que sejam tomadas as medidas

pertinentes, após o que, sejam
arquivados os autos deste Proc. RGL

n.º 4525, de 2004.
 

2 Processo
3774/2011

FAPESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010 e proposta orçamentária de 2011.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação e das informações
contidas no Processo RGL 3774,
2011, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do TCE.

 

R.M.



3 Processo
4017/2011

FUNDAP Encaminha documentção relativa ao exercício de
2010 e proposta orçamentária de 2011.

Deputado Dilmo dos
Santos

Diante de todo o exposto, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações contidas nos autos deste
processo, as quais demonstram que,
no exercício de 2010, a FUNDAP

ateve-se à competência a ela deferida
em sua constituição e, por fim,
propomos o arquivamento do

Processo RGL n° 4017, de 2011.
 

4 Processo
6772/2011

Empresa Paulista
de Turismo e

Eventos

Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2010, 2011 e 2012, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, propostas orçamentárias pela
Empresa Paulista de Turismo e Eventos. 

Deputado Carlão
Pignatari

ratifico a manifestação às fls. 58 e 59
que concluiu pela tomada de
conhecimento das propostas

orçamentárias da Companhia Paulista
de Eventos e Turismo - CPETUR para
os exercícios de 2011 e 2012 contida
nos autos do processo RGL 6672, de

2011, sem prejuízo de eventuais e
posteriores verificações, recebido o

relatório do TCE.  		

R.M.

5 Processo
7185/2011

FAPESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
1996,em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985-Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo-FAPESP

Deputado Jorge
Caruso

Assim sendo, tomamos conhecimento
da documentação e das informações e,

tendo em vista as recomendações
feitas pelo E. Tribunal de Contas

quando da aprovação das contas da
Fundação, propomos o envio de ofício

ao Ministério Público e à
Procuradoria Geral do Estado, com

cópia desta manifestação, para a
tomada de providências que

considerarem cabíveis. Após,
propomos o arquivamento dos autos
do Processo RGL n° 7185, de 2011.

 



6 Processo
7334/2011

Itesp Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Fundação Instituto de Terra do Estado de São Paulo
"José Gomes da Silva" - Itesp.

Deputado Isac Reis À luz desses fatos, e sendo que as
referidas ressalvas não revelam maior

gravidade, opinamos, por ora, pela
tomada de conhecimento da

documentação e das informações
contidas no Processo e propomos o

envio de ofício ao TCE para que
encaminhe a esta Casa, assim que

possível, cópia de suas decisões, bem
como das conclusões efetivadas por

seus órgãos instrutivos, sobre as
contas do ITESP referentes aos

exercícios de 2008 e 2010, ainda não
concluídas, para que, em caso de

irregularidades ou ressalvas graves,
esta Comissão possa tomar as devidas

providências.
 

7 Processo
8286/2011

Artesp Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 210,
2011 e 2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - proposta orçamentária - pela Agência
de Transporte do Estado de São Paulo-Artesp.

Deputado Roberto
Morais

ratificamos a manifestação exarada às
fls. 27 e 28, que tomou conhecimento

das propostas orçamentárias da
ARTESP para os exercícios de 2003 a

2012 e propôs o arquivamento do
Processo.

 

R.M., I.R.



8 Processo
8293/2011

SPPREV - São
Paulo Previdência

Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2007, 2008, 2009 e 2010, em atendimento ao artigo
3º da Lei 4595/1985 pela São Paulo Previdência-
SPPREV.

Deputado Roberto
Morais

Uma vez que em ofício anterior as
cópias de tais decisões já foram
solicitadas, tendo o Tribunal de

Contas se comprometido a enviá-las
em tempo oportuno, concluímos, por
ora, pela tomada de conhecimento da
documentação e das informações, no

concerne aos exercícios de 2007 e
2009, condicionando a conclusão

sobre os exercícios de 2008 e 2010 à
análise futura das respectivas decisões

do TCE, quando encaminhadas.
 

9 Processo 180/2012 IPESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo.

Deputado Dilmo dos
Santos

Dessa forma, tendo em vista que a
proposta apresentada é referente ao

ano de 2012 e que, atualmente, já foi
transformada em lei, tomamos

conhecimento da documentação
apresentada, devendo esta Comissão

dar ciência desta manifestação ao
IPESP, após o que, propõe-se o

arquivamento do Processo RGL n.º
180, de 2012.

10 Processo 182/2012 EMTU Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artgo 5º da Lei 4595/1985
-  p r o p o s t a  o r ç a m e n t á r i a  p e l a  E m p r e s a
Metropolitana de Transportes Urbanos-SP-EMTU.

Deputado Jorge
Caruso

toma conhecimento da proposta
orçamentária da EMTU referente ao

exercício de 2012 e propõe o
arquivamento do Processo.

L.M.

11 Processo 185/2012 CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITAN
OS

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., I.R.



12 Processo 187/2012 ARSESP Encaminha documentação relativa aos exercícios de
2008, 2009 e 2010, em atendimento ao artigo 3º da
Lei 4595/1985, pela Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-
ARSESP.

Deputado Roberto
Morais

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

tendo em vista a resposta parcial do
Tribunal do ofício enviado

anteriormente, propomos o envio de
novo ofício ao E. Tribunal de Contas
para que encaminhe a esta Casa cópia

de sua decisão, sobre as contas da
Agência Reguladora de Saneamento e

Energia do Estado de São Paulo -
ARSESP, referente ao exercício de

2010.
13 Processo 192/2012 USP -

Universidade de
São Paulo

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 5º da Lei 4595/1985
(proposta orçamentária) - pela Universidade de São
Paulo-USP.

Deputado Jorge
Caruso

toma conhecimento das propostas
orçamentárias da Universidade de São

Paulo para os exercícios de
1996,1997,1998,1999.2000,2001,200
2,2003,2004,2005,2006,2007,2008,20

09,2010 e 2011, solicita que seja
oficiada a USP para que encaminhe a

proposta orçamentária referente ao
exercício de 2012, e propõe o

arquivamento do Processo.

L.M.

14 Processo 598/2012 FUNDAÇÃO
FLORESTAL

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2006, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985 - Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal.

Deputado Carlão
Pignatari

ratifica a manifestação às fls. 31 e 32
que concluiu pela tomada de
conhecimento da proposta

orçamentária para 2006 da Fundação
para a Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo
contida no processo RGL 598, de
2012, sem prejuízo de eventuais e

posteriores verificações, recebido o
relatório do TCE.  		

R.M.



15 Processo
1688/2012

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITAN
OS

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.
 

I.R.

16 Processo
1743/2012

CIA. DO
METROPOLITAN

O 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.
	

I.R.

17 Processo
2261/2012

EMPRESA
METROPOLITAN
A DE ÁGUAS E
ENERGIA S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A.-EMAE.

Deputado Roberto
Morais

que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações
contidas no Processo 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
Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S/A, referentes ao exercício

de 2011.



18 Processo
2924/2012

PROCON Documentação relativa ao exercício de 2011, em
atendimento ao artigo 3º da lei 4595/1985 e
proposta orçamentária de 2011, da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor-PROCON.

Deputado Jorge
Caruso

que solicita o envio de ofício à
Diretoria de Administração e Finanças
da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON/SP para que

seja remetida a esta Comissão de
Fiscalização e Controle a -

Remuneração dos administradores
relacionados na declaração de fls. 141
a 143 do processo, relativamente ao
ano de 2011, para atendimento do

inciso VII do mencionado dispositivo
legal.Solicitamos, ademais, o envio de
ofício ao E. Tribunal de Contas para
que encaminhe a esta Casa, com a

urgência que o caso requer, cópia de
sua decisão, bem como da análise de

seus órgãos instrutivos, sobre as
contas da Fundação PROCON/SP

referentes ao exercício de 2011
(Processo 154/026/11), com o intuito
de subsidiar a análise do desempenho
da referida Fundação, por parte desta

Comissão, nos termos da Lei n.°
4.595/85.

 
19 Processo

3644/2012
Nossa Caixa

Desenvolvimento
Documentação relativa ao exercício de 2011, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985,
relatório da Administração e outras informaçõeas
sobre a atividade da Nossa Caixa Desenvolvimento-
Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do Tribunal de

Contas do Estado.



20 Processo
3900/2012

FUNDAP Documentação relativa ao exercício de 2011 em
atendimento ao artigo 3º da Lei nº 4595/1985
relatório da administração e outras informações
sobre a atividade da Fundação do Desenvolvimento
Administrativo-FUNDAP.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação e das informações

contidas no Processo, sem prejuízo de
eventuais e posteriores verificações,

recebido o relatório do TCE.
 

21 Processo
4013/2012

CDHU Encaminha documentação relativa ao exercício de
2013, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985, pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-
CDHU.

Deputado Isac Reis que toma conhecimento da proposta
orçamentária encaminhada pela
Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU relativa ao ano de
2013, propondo o arquivamento do
Processo RGL n° 4.013, de 2012.

 

PARA CIÊNCIA:
 
1.OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO comunicando irregularidades na admissão de pessoal, para conhecimento da Assembléia, em conformidade
com o inciso XV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93:
    1.1. UNESP - CAMPUS DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ARTES - Processo Seletivo - exercício de 2005 (Ofício C.ECR nº 1007/2012 - TC-12397/026/06).
 
2. RELATÓRIO TRIMESTRAL, Encaminhado pelo TCE, referente à fiscalização das entidades filantrópicas de assistência à saúde que recebem auxílio do Estado -
Artigo 3º DA LEI Nº 13.757/2009, de autoria DA CPI DAS SANTAS CASAS, distribuído à CFC conforme o Artigo 34-C, inciso V do Regimento Interno. (Processo
RGL nº 4.881, de 2010):  ESTUDO TEMÁTICO Nº 3, DE 2012, elaborado pela Divisão de Equipe Técnica - DET/DC, referente ao segundo trimestre de 2012. (cópia
digital disribuída em anexo ao correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião).


