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Aos 15 (quinze) dias do mês de Agosto de 2013 às 16:00, foi realizada no Auditório da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU (10º andar do Edifício 

Martinelli) – a décima primeira reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Os trabalhos foram iniciados pelo 

Presidente do Conselho, Secretário Municipal da Habitação José Floriano de Azevedo 5 

Marques Neto, que cumprimentou a todos, registrando a presença dos seguintes 

Conselheiros: Marco Antonio Biasi – Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 

Habitação – SEHAB (Suplente), Manoel Victor de Azevedo Neto – Secretário Adjunto da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA (Suplente), Roberto Nami 

Garibe Filho – Secretário Adjunto da Secretaria do Governo Municipal – SGM 10 

(Suplente), Mário Luiz Sandoval Schimidt – Secretário Adjunto da Secretaria Municipal  

de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB (Suplente), Marcos de Barros Cruz – 

Secretário Municipal de Finanças – SF (Titular), Leda Maria Paulani – Secretária 

Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPLA (Titular), Francisco Macena 

da Silva, Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP (Titular), 15 

Marta Amélia de Oliveira Campos - Representante da Sociedade Civil Membro do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CADES (Titular), Sr. Algerlânio Lopes Dantas e 

Sra. Maria Lúcia da Silva, representantes indicados pelo Conselho Municipal de Política 

Urbana – CMPU como Conselheiros Titular e Suplente e Denise Lopes de Souza, 

Secretária Executiva do Conselho. A reunião se inicia com o primeiro ponto da pauta, 20 

sendo apresentada a Ata da 10ª Reunião Extraordinária realizada no dia 7 de junho que 

ficou pendente em relação à aprovação do Plano de Investimentos condicionada à 

elaboração de planilha detalhada dos empreendimentos suportados pelo FMSAI 

contendo dados e indicação das demais fontes de recursos envolvidos. Foi informado 

pela Secretária Executiva que a planilha foi elaborada e encaminhada aos Conselheiros, 25 

assim como foram encaminhados esclarecimentos solicitados pela Conselheira Titular 

Marta Amélia de Oliveira Campos em relação à justificativa para as aprovações de 

empenhos de recursos efetivados “ad referendum” do Conselho e quanto aos 

percentuais adotados para serviços de terceiros que se solicitava alterar de 3% para 5% 

na ocasião. Cópia dos quesitos e esclarecimentos ofertados à Conselheira foram 30 

encaminhados na ocasião a todos e uma cópia está constando no material de apoio à 

reunião distribuído. Na seqüencia, a Secretaria Executiva registrou 04 (quatro) votos 
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favoráveis à aprovação do Plano de Investimento, porém informou da suspensão da 

aprovação por solicitação das Secretarias Municipais envolvidas tendo em vista a 

necessidade de adequação da proposta anteriormente apresentada.   Denise explica 35 

que com a suspensão da aprovação do Plano de Investimentos apresentado na 10ª 

Reunião, a Minuta da Resolução também apresentada ficou prejudicada, sendo objeto 

de nova avaliação na 11ª Reunião.  Após esclarecimentos e leitura do trecho final da 

referida Ata, foi aprovada, sendo assinada pelos Conselheiros. Passando para o 

segundo ponto de pauta, são apresentados os novos Conselheiros Titular e Suplente, 40 

representantes do CMPU. A indicação decorreu de eleição no âmbito daquele conselho, 

sendo vencedores como Conselheiro Titular o Sr. Algerlânio Lopes Dantas 

representante da Associação de Moradores da AHJB e como Conselheira Suplente Sra. 

Maria Lúcia da Silva da Macro Região Sul I. O Conselheiro Algerlânio se apresenta 

como Presidente da Associação Ambiental e Habitacional João de Barro, situado no 45 

Grajaú, também atuando na Zona Sul, integrante da Federação Executiva e Estadual da 

Associação Comunitária do Estado de SP. A Conselheira Sra. Maria Lúcia se apresenta 

como representante na Zona Sul na Associação Comunidade Ativa da Vila Clara no 

Saneamento Básico e com o Meio Ambiente na região do Jabaquara onde tem 250 mil 

habitantes, atuando com as comunidades e também como representante do Sindicato 50 

dos Enfermeiros. A Secretária Denise apresenta o próximo ponto de pauta informando 

sobre a situação da Inadimplência que está estabilizada nos últimos 3 meses. Informa 

ainda que foram iniciadas tratativas com SEMPLA/COBES para diagnosticar as causas 

prováveis da inadimplência e a necessidade da retomada da Deliberação nº 08 do 

Comitê Gestor do Contrato de Saneamento. O Conselheiro Marcos sugere que na 55 

próxima reunião seja apresentada uma proposta de Plano de Trabalho para a 

regularização dessa inadimplência com prazos e cronogramas, ficando registrada essa 

demanda. Preliminarmente à abordagem dos próximos pontos de pauta para 

deliberação que estão registrados nas minutas das Resoluções 14 e 15, é feita uma 

apresentação geral dos empreendimentos dos Programas de Urbanização de Favelas e 60 

de Mananciais suportados parcialmente pelos recursos do FMSAI. Essa apresentação 

segue a mesma ordem da planilha com os dados dos empreendimentos distribuída aos 

Conselheiros na reunião e que subsidia a avaliação das resoluções propostas para 

aprovação. A apresentação indica o estágio das obras dos contratos, as datas prováveis 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE  
SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA 

 
Ata da Reunião 

11ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura 

 

 

de finalização de etapas de obras, os recursos envolvidos e suas fontes. O Presidente 65 

Floriano destaca que se houvesse mais recurso, teria como antecipar os cronogramas. 

Passando à avaliação da primeira deliberação, foi apresentada a Minuta da Resolução 

nº 14 que “Referenda as autorizações de empenhos de recursos “ad referendum” do 

Conselho Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura”. Tais empenhos foram 

efetivados em junho em decorrência da necessidade da manutenção dos contratos em 70 

andamento e pelo fato de não ter sido ainda aprovado o Plano de Investimento. A 

Resolução nº 14 foi APROVADA, sendo registrada a ABSTENÇÃO da Conselheira 

Marta Amélia de Oliveira Campos. Quanto à segunda deliberação, foi apresentada a 

Minuta da Resolução nº 15 que “Aprova o Plano de Investimentos para o exercício de 

2013 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras 75 

providências”. A proposta considera Plano de Investimento para R$ 344,9 milhões, 

distribuídos conforme quadro que acompanha a resolução, contando com a 

suplementação do orçamento do FMSAI em R$ 36 milhões, com a reserva 10% dos 

recursos de investimento para apoio de serviço especializado de engenharia e da área 

social necessários para a viabilização dos programas, e inclui recursos na ação de 80 

Drenagem e Saneamento no valor de R$ 3 milhões para indenizações necessárias para 

a viabilização das obras de drenagem do Ponte Baixa da SIURB. Colocada a Resolução 

nº 15 em votação, foi APROVADA com ABSTENÇÃO da Conselheira Marta Amélia de 

Oliveira Campos. Em seguida foi distribuída aos Conselheiros planilha com a estimativa 

de repasse de recursos da Sabesp para o FMSAI a ser efetivado ainda no mês de 85 

agosto no valor de R$ 83 milhões a ser confirmado na data do depósito. Ao final a 

Secretária Executiva apresenta para conhecimento uma proposta de alocação de 

recursos do FMSAI para o próximo exercício, sendo uma sugestão para avaliação das 

necessidades das Secretarias que demandam intervenções com recursos do fundo. 

Nada mais havendo a tratar na reunião, o Presidente Floriano agradece a presença de 90 

todos e encerra os trabalhos. 
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