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PROCESSO: TCE/RJ N.º 113.190-0/2010
ORIGEM      : ALERJ- Assembléia Legislativa
ASSUNTO   : RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Trata o presente processo da parte referente à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO- ALERJ contida no Relatório da Inspeção Extraordinária realizada, em vários órgãos estaduais.

O presente processo foi fruto do desmembramento do processo TCE nº 101.319-1/06 que cuidou de Inspeção Extraordinária realizada em vários órgãos estaduais.

O voto de 25/09/2008 de fl. 3277 do processo original determinou o desmembramento daquele processo e a Diligência Interna para que a instrução fosse refeita em cada um deles.

Dessa forma, foram criados os processos necessários ao atendimento do citado voto.  Dentre eles foi criado o presente processo tendo como órgão de origem a ALERJ – Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.




O Corpo Instrutivo, após análise de fls. 518/520, manifesta-se nos seguintes termos:


Da análise do relatório de fls. 05/135 (1ª fase) e sua continuação (2ª fase) constante às fls. 190/444, que envolveu cerca de 70 órgãos do Estado do Rio de Janeiro, verificamos que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ não figura no rol daqueles fiscalizados.

A participação da ALERJ neste processo se deu apenas para ciência aos termos do Relatório, tudo conforme o Ofício PRS/SSE 11.282/2006, de 11/05/2006, endereçado ao então Presidente, o Deputado Jorge Sayed Picciani, acostado às fls. 171/172 destes autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, sugerimos ao Plenário a adoção da seguinte medida:

1)	ARQUIVAMENTO do presente, já que nada há para ser deliberado nestes autos.


O Ministério Público junto ao TCE opina no mesmo sentido (fls. 520v). 
É o Relatório.

Adoto como fundamento de meu voto as razões invocadas pela instrução transcrita no relatório.
Desta forma, de acordo com o Corpo Instrutivo e com o douto Ministério Público Especial,
 
V O T O:



1	- Pelo ARQUIVAMENTO do presente, já que nada há para ser deliberado nestes atos.
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ALUISIO GAMA DE SOUZA
Conselheiro Relator
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