
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

3ª Reunião Extraordinária 30 de Outubro de 2012 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputada Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Processo 14/2008 IPT Documentação relativa ao exercício de 2006 e

proposta orçamentária de 2007. 
Deputado Luiz

Moura
que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações
contidas no Processo e propomos  o

envio de ofício ao TCE para que
encaminhe a esta Casa cópia de sua
decisão, bem como das conclusões

efetivadas por seus órgãos instrutivos,
sobre as contas do IPT,referentes ao

exercício de 2006. Ademais,
propomos desde já o envio de ofício
ao Ministério Público do Estado de

São Paulo, com cópia desta
manifestação, para a tomada de

providências cabíveis.
 

2 Processo
6712/2011

FUNDAP Encaminha documentação relativa aos exercícios de
1996 e 1997, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Fundação do Desenvolvimento
Administrativo-FUNDAP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da
documentação e propõe o
arquivamento dos autos.



3 Processo
6774/2011

EMPRESA
PAULISTA DE

PLANEJAMENTO
METROPOLITAN

O S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2002, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985, pela Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A..

Deputado Rodrigo
Moraes

que propõe a anexação do presente
processo ao processo RGL

4530/2004, que possui parecer
exarado por esta Comissão sobre a

mesma matéria, e o posterior
arquivamento de ambos os autos.

4 Processo
7087/2011

Caixa Beneficente
da Polícia Militar

do Estado

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
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado.

Deputado Luiz
Moura

que, por ora,tomamos conhecimento
da documentação e das informações e
propomos o envio de ofício ao TCE

para que encaminhe a esta Casa cópia
de sua decisão assim que aludido

Relatório for concluído, bem como
das conclusões efetivadas por seus

órgãos instrutivos, sobre as contas da
Caixa Beneficente da Polícia Militar,

referentes ao exercício de 2011.
 

5 Processo
7230/2011

CODASP Encaminha documentação relativa aos exercícios de
1996, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, e 2011, em
atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985-proposta
o r ç a m e n t á r i a  -  p e l a  C o m p a n h i a  d e
Desenvolvimento Agrícola de São Paulo-CODASP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da
documentação encaminhada pela
Companhia de Desenvolvimento

Agrícola de São Paulo relativa aos
anos de 1996 e 2005 a 2011,

propondo o arquivamento do Processo
RGL n° 7230, de 2011.

 
6 Processo

8288/2011
FURP Encaminha documentação relativa aos exercícios de

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985 pela
Fundação Para o Remédio Popular-FURP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e propõe o envio de

ofício ao Tribunal de Contas a fim de
que encaminhe suas manifestações e

decisões a respeito das contas da
FURP. 



7 Processo
8292/2011

FURP Encaminha documentação relativa aos exercícios de
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, em
atendimento ao artigo 5º da Lei 4595/1985 -
proposta orçamentária-pela Fundação Para o
Remédio Popular-FURP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da
documentação e propõe o

arquivamento do processo.

8 Processo 606/2012 FAMEMA Encaminha documentação relativa aos exercícios de
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985 pela
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA.

Deputado Dilmo dos
Santos

Assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e das
informações e propomos o envio de
ofício ao TCE para que encaminhe a
esta Casa cópia de sua decisão assim
que aludido Relatório for concluído,
bem como das conclusões efetivadas
por seus órgãos instrutivos, sobre as
contas da FAMEMA, referentes ao

exercício de 2010. Ademais,
propomos o envio de ofício ao

Ministério Público do Estado de São
Paulo, com cópia desta manifestação,

para a tomada de providências
cabíveis.

9 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.

10 Processo
1977/2012

EMPRESA
METROPOLITAN

A DE
TRANSPORTES
URBANOS DE
S.PAULO S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985-Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos-SP-EMTU.

Deputado Jorge
Caruso

que, por ora, toma conhecimento da
documentação e propõe envio de
ofício ao Tribunal de Contas do

Estado a fim de que remeta à
Comissão cópia de sua decisão e das
conclusões efetivadas por seus órgãos

instrutivos.



11 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 e
solicitamos o envio de ofício ao TCE
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.
12 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 PROCON/SP para que

seja remetida a esta Comissão -
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 TCE 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.
 

C.P.



13 Processo
3444/2012

FUNDAÇÃO
PARA O

DESENVOLVIME
NTO DA

EDUCAÇÃO-
FDE

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/19885 - proposta orçamentária pela Fundação
para o Desenvolvimento da Educação-FDE.

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE.

 

14 Processo
3445/2012

FUNDAÇÃO
PARA O

DESENVOLVIME
NTO DA

EDUCAÇÃO-
FDE

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4 5 9 5 / 1 9 8 8 5  -  p e l a  F u n d a ç ã o  p a r a  o
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  E d u c a ç ã o - F D E .

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE.

 

15 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.
16 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.
 

17 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.

 



18 Processo
4014/2012

FAPESP Documentação relativa ao exercício de 2011, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo-FAPESP.

Deputado Luiz
Moura

que, por ora, tomamos conhecimento
da documentação e das informações e
propomos o envio de ofício ao TCE

para que encaminhe, assim que
disponíveis, as decisões daquela
Corte, bem como as respectivas
manifestações de seus órgãos

instrutivos, referentes às contas da
FAPESP relativas ao exercício de

2011.
 

19 Processo
4042/2012

FUNDAP Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação do Desenvolvimento
Administrativo-FUNDAP.

Deputado Luiz
Moura

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Fundação para o
Desenvolvimento Administrativo
(Fundap) para o exercício 2013 e
propõe o arquivamento dos autos

20 Processo
4092/2012

FUNDAÇÃO
PARA O

DESENVOLVIME
NTO DA

EDUCAÇÃO-
FDE

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
L e i  4 5 9 5 / 1 9 8 5 ,  p e l a  F u n d a ç ã o  p a r a  o
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  E d u c a ç ã o  -  F D E .

Deputado Carlão
Pignatari

que toma conhecimento da
documentação, sem prejuízo de

eventuais e posteriores verificações,
recebido o relatório do TCE.

21 Processo
4206/2012

INSTITUTO DE
PESQUISAS

TECNOLÓGICAS

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pelo Instituto de Pesquisas
Tecnólogicas - IPT. 

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária do IPT referente ao

exercício de 2013 e propõe o
arquivamentos dos autos.

22 Processo
4329/2012

FUNDAÇÃO
MEMORIAL DA

AMÉRICA
LATINA

Relatório da Administração e demais documentação
relativa ao exercício de 2011 em atendimento ao
artigo 3º da Lei nº 4595/1985, pela Fundação
Memorial da América Latina.

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 Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.



23 Processo
4330/2012

FUNDAÇÃO
MEMORIAL DA

AMÉRICA
LATINA

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2012, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação Memorial da
América Latina.

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 Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.
 

24 Processo
4331/2012

FUNDAÇÃO
MEMORIAL DA

AMÉRICA
LATINA

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação Memorial da
América Latina.

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 Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.
 

25 Processo
4480/2012

FUNDAÇÃO
FLORESTAL

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Fundação para a
Conservação e Produção Florestal

para o exercício de 2013 e propõe o
arquivamento do Processo.

26 Processo
4481/2012

CIA. DO
METROPOLITAN

O DE SÃO
PAULO

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985.

Deputado Milton
Leite Filho

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Companhia do

Metropolitano de São Paulo - Metrô
para o exercício de 2013 e propõe o
arquivamento do Processo RGL n°

4481, de 2012.
27 Processo

4520/2012
CEETEPS Encaminha proposta orçamentária relativa ao

exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pelo Centro Estadual de Educação
Tecnológica "Paula Souza"-CEETEPS.

Deputado Dilmo dos
Santos

que toma conhecimento da proposta
orçamentária do Centro Paula Souza

referente ao exercício de 2013 e
propõe o arquivamento deste Processo

RGL n° 4520, de 2012.

 
 
PARA CIÊNCIA:
 
1. OFÍCIOS 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).
     1.2. UNESP - CAMPUS DE BAURU - exercício de 2008 (Ofício C.ECR nº 1121/2012 - TC551/002/008).
 
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).
 
3. Processo RGL 0870/2011 (METRÔ): cota do Senhor Deputado Dilmo dos Santos solicitando que seja dada ciência da documentação remetida pelo TCE (análise do
balanço geral do Metrô para o exercício 2010).
 
4. Processo RGL 06953/2011 (INVESTE SÃO PAULO): cota do Senhor Deputado Dilmo dos Santos solicitando que seja dada ciência da documentação remetida pelo
TCE (Convênio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento e a Investe São Paulo).
 
5. Processo RGL 04439/2012: relatório de atividades do TCE, referente ao segundo trimestre do exercício 2012.
 
6. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - Comunicação de instauração de INQUÉRITO CIVIL:
 
    6.1. Ofício 5405/2012 (PJPP-CAP 587/2012) da 10ª Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar possíveis irregularidades na prestação de contas do IPT para o exercício 2007 a partir de parecer exarado pela Comissão de Fiscalização e Controle no processo
RGL 04541/2010.
 
    6.2. Ofício 5129/2012 (PJPP-CAP 5129/2012) da 4ª Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar supostas irregularidades na licitação e no contrato firmado ente a CDHU e a Construtora Piacentini Ltda, mo para apurar supostas irregularidades nas tomadas de
preço 05/1689/02 e no contrato 05/1689/02 firmados entre a FDE e a empresa S Figueiredo Construtora Ltda.  (PDL 0053/2010).
 
    6.3. Ofício 5703/2012 (PJPP-CAP 575/2012) da 6ª Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar a licitação e o contrato firmados entre a FDE e a empresa Simétrica Engenharia Ltda, julgados irregulares pelo TCE.
 
    6.4. Ofício 5249/2012 (PJPP-CAP 437/12) da 7ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Construtécnica Engenharia LTDA, objeto de parecer no PDL 131/2006.
 
    6.5. Ofício 5723/2012 (PJPP-CAP 719/12) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Engelux Comercial e Construtora LTDA, objeto de parecer no PDL 181/2006.



 
    6.6. Ofício 5802/2012 (PJPP-CAP 432/12) da 7ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades na concorrência pública e no contrato firmado entre a CDHU e a empresa COMAGI  Construções e Comércio Atayde Girardi LTDA, objetos de
parecer no PDL 33/2008.
 
    6.7. Ofício 5942/2012 (PJPP-CAP 800/12) da 9ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades na tomada de preços e no contrato firmado entre a CDHU e a empresa ndimentos e Participações LTDA, objetos de parecer no PDL 67/2007.
 
    6.8. Ofício 5997/2012 (PJPP-CAP 459/12) da 10ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Engelux Comercial e Construtora LTDA, objeto de parecer no PDL 206/2006.
 
    6.9. Ofício 6034/2012 (Inquérito Civil nº. 731/12) da 3ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil
para apurar irregularidades na concorrência pública e no contrato firmado entre a FDE e a empresa Flasa Engenharia e Construções LTDA, objetos de parecer no PDL
074/2010.
 
    6.10. Ofício 6085/2012 (PJPP-CAP 732/12) da 10ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades na licitação, no contrato e nos termos aditivos firmados entre a CDHU e a empresa L Castelo Engenharia e Construções LTDA, objetos de parecer
no PDL 17/2009.
 
    6.11. Ofício 6088/2012 (PJPP-CAP 720/12) da 10ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Construtécnica Engenharia LTDA, objeto de parecer no PDL 38/2006.
 
    6.12. Ofício 6097/2012 (PJPP-CAP 764/12) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre o Banco Nossa Caixa S/A e a empresa True Access Consulting LTDA, objeto de parecer no PDL 73/2009.
 
    6.13. Ofício 6110/2012 (PJPP-CAP 772/12) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a FDE e a empresa Construmik Comércio e Construção LTDA, objeto de parecer no PDL 029/2009.
 
    6.14. Ofício 6140/2012 (PJPP-CAP 827/12) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa H.E. Engenharia, comércio e Representações LTDA, objeto de parecer no PDL 208/2006.
 
    6.15. Ofício 6042/2012 (Inquérito Civil nº. 801/2012) da 3ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito
civil para apurar irregularidades no contrato firmado entre a FDE e a empresa Construmik Comércio e Construção LTDA, objeto de parecer no Processo RGL
02073/2009.
 



    6.16. Ofício 3442/2012 (PJPP-CAP. 426/2012) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Construtora Itajaí LTDA, objeto de parecer no PDL 0212/2006.
 
    6.17. Ofício 3478/2012 (PJPP-CAP. 435/2012) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauraçãolação de inquérito civil
para apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa CAL Empreendimentos e Participações LTDA, objeto de parecer no PDL 0132/2006.
 
    6.18. Ofício 3007/2012 (PJPP-CAP. 361/2012) da 6ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil para
apurar irregularidades no contrato firmado entre a CDHU e a empresa Múltipla Engenharia LTDA, objeto de parecer no PDL 0139/2006.
 
    6.19. Ofício 1758/2012 (Inquérito Civil 5736/12) da Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Guarulhos/SP informando a instauração de inquérito civil para apurar
irregularidades no contrato firmado entre o Banco Nossa Caixa S/A e a empresa Vale Refeição LTDA, objeto de parecer no PDL 12/2007.
 
    6.20. Ofício 6342/2012 (Inquérito Civil nº. 773/12) da 3ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil
para apurar irregularidades na licitação no contrato firmado entre o DER e o Consórcio Lenc-Figueiredo Ferraz, objetos do DL 2429/12.
 
    6.21. Ofício 6324/2012 (Inquérito Civil nº. 765/12) da 2ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil
para apurar irregularidades no contrato firmado entre o Banco Nossa Caixa S/A e a empresa Tecnoformas Indústria Gráfica LTDA, objeto de parecer no PDL 33/2009.
 
    6.22. Ofício 5899/2012 (Inquérito Civil nº. 590/12) da 2ª Procuradoria da Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital informando a instauração de inquérito civil
para apurar irregularidades na dispensa de licitação e no contrato firmado entre o DAEE e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, objeto do DL
2401/2012.
 
   6.23. Ofício PJPP-CAP nº 6402/2012 (Inquérito Civil IC828/2012) da 1ª Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, informando a instauração de
inquérito civil, em função de Parecer nº 1180/2012, da CFC, sobre o RGL 4500/2010 - FUNDAP, exercício 2009, que concluiu pelo envio de Ofício ao Miistério Público.


