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Aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2015 às 10:00, foi realizada no Auditório 

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

Martinelli) – a Sétima Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 7ª Reunião Ordinária e 
Assinatura da ATA da 6ª Reunião Ordinária. Havendo quórum, a reunião foi 

instalada pelo Presidente do Conselho, Secretário Municipal de Habitação - SEHAB 

José Floriano de Azevedo Marques Neto, que registrou a presença do Conselheiro 

Suplente da Secretaria de Governo Municipal – SGM – Secretário Adjunto Paulo Massi 

Dallari, Conselheiro Suplente da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB 

– Secretário Adjunto Osvaldo Misso, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de 10 
Coordenação das Subprefeituras – SMSP – Secretário Adjunto Miguel Reis Afonso, 

Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico – SF – Secretário Adjunto Rogério Ceron de Oliveira e da Conselheira 

Suplente representante do Conselho Municipal de Habitação – CMH – Sra. Eliete 

Calisto da Cruz. Registrada ainda a presença da Engenheira Denise Lopes de Souza 

e do Procurador Municipal Paulo Sérgio Mendonça Cruz da SEHAB, da Assessora da 

SIURB Ana Camila Miguel, da Diretora do DEPLAN/SVMA Elizabeth Avelino, do 

Assessor da SMSP Fernando Elias Alves de Mello e da acompanhante da Conselheira 

Suplente representante do CMH Antonia L. F. Nascimento. A reunião se inicia com a 

distribuição de material de técnico de apoio aos Conselheiros e com a assinatura da 20 
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho ocorrida em 19/12/14, cuja minuta foi 

previamente encaminhada para apreciação dos Conselheiros. Adicionalmente é 

esclarecido que alguns itens da Pauta constavam também da Pauta da 6ª Reunião 

Ordinária, ocasião em que não puderam ser deliberados e por isso serão objeto de 

apreciação e deliberação na 7ª Reunião Ordinária. Informado ainda que no material 

entregue aos Conselheiros está anexada por cópia a Resolução nº 22 de 02 de janeiro 

de 2015 cessando a designação da servidora Denise Lopes de Souza para exercer as 

funções de Secretária Executiva do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 

Infraestrutura e de seu Conselho Gestor, funções que ficarão a cargo do Sr. Secretário 

da Habitação até ulterior designação. (2) Apresentação e Posse dos Novos 30 
Membros do Conselho. O Presidente do Conselho informa sobre a indicação dos 

novos representantes do CADES para integrar este conselho, sendo encaminhada a 

recondução da Conselheira Titular Sra. Marta Amélia de Oliveira Campos e como 
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Conselheiro Suplente o Sr. Ângelo Iervolino. A designação dos representantes do 

CADES como Conselheiros foi formalizada por meio da Portaria nº 113 de 16 de 

março de 2015 publicada no Diário Oficial da Cidade na data de hoje. Os novos 

conselheiros não puderam comparecer na reunião. Na seqüência assinaram o Termo 

de Posse os Conselheiros Suplentes de SGM e de SF. (3) Informe – Posição 
Orçamentária e Financeira do FMSAI 31/12/2014 e 2015. Apresentado informe 

sobre a posição orçamentária do Fundo na Fonte 03 e adequações efetivadas pelos 40 
Decretos Municipais nºs 55.709 de 19/11/14, 55.727 de 27/11/14 e 55.740 de 

02/12/14, sendo esclarecido que após a data da 6ª Reunião Ordinária (19/12/2014) 

não houve alterações até o final do exercício. Em relação à execução orçamentária do 

FMSAI na Fonte 03 referente a 31 de dezembro de 2014 está registrado R$ 

384.794.026,50 empenhados, R$ 362.415.184,07 liquidados e R$ 362.190.035,18 

pagos sendo inscritos em restos a pagar R$ 22.603.991,32 cujo processamento e 

pagamento se dão no início de 2015. Esses valores contemplam ações realizadas em 

Urbanização de Favelas, Mananciais, Serviços Técnicos Especializados, 

Regularização Fundiária, Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos e 

Indenização de Benfeitorias (atendimento habitacional definitivo). Em relação à 50 
situação financeira em especial aos repasses de recursos da SABESP para o FMSAI a 

posição apresentada na 6ª Reunião Ordinária do FMSAI permanece a mesma, 

devendo o 1º repasse de recursos de 2015 referentes ao último trimestre de 2014 ser 

efetivado pela SABESP nos primeiros dias de abril. O Presidente destaca que o 

repasse de recursos está reduzindo em decorrência da crise hídrica, mas que está 

dentro da perspectiva. (4) Informe – Inadimplência. É apresentada a situação atual 

da inadimplência em gráficos posicionando sobre os débitos acumulados desde junho 

de 2010 e indicando os débitos específicos de 2013 e de 2014 onde se registra a 

busca da regularização dos débitos pela SVMA e que há crescimento de débitos junto 

à SEME necessitando de ação pontual junto à Pasta. O Conselheiro Rogério Ceron 60 
destaca a importância de COBES atuar junto às Unidades em relação à questão da 

inadimplência. (5) Informe – Orçamento 2015 Aprovado pela Câmara de 
Vereadores. Apresentado quadro com o Orçamento Aprovado pela Câmara para 

2015, não tendo modificações em suas distribuições em relação à proposta 

apresentada pela Prefeitura à Câmara que foi detalhada na última reunião do 

Conselho Gestor. O Orçamento totaliza R$ 614 milhões, sendo composto por duas 
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fontes de recursos com R$ 360 milhões oriundos de operação de securitização do 

FMSAI (Fonte 08), ainda sem previsão de ocorrência, e restante oriundo dos repasses 

regulares de recursos da Sabesp (Fonte 03). (6) Informe – Atendimento a 
Requerimentos CPI-SABESP (Câmara). A Câmara Municipal de Vereadores aprovou 70 
em 06/08/2014 a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para 

investigar os contratos da Companhia com a Prefeitura. No material distribuído está 

apresentado um quadro atualizado contendo a relação e resumo de todos os Ofícios 

que a Secretaria Executiva do FMSAI atendeu, prestando os esclarecimentos 

solicitados pela Câmara. A Comissão Parlamentar de Inquérito solicitou prorrogação 

de prazo para a conclusão dos trabalhos de mais 120 dias. É importante o 

conhecimentos dos conselheiros, pois deve haver um relatório final da CPI que pode 

conter recomendações para o FMSAI. (7) Deliberação – Apreciação e Aprovação da 
Prestação de Contas Parcial 2012 e Integral 2013. O material referente às 

prestações de contas de 2012 e de 2013 foi apresentado na reunião anterior do dia 80 
19/12/2014, porém não houve deliberação na ocasião. Foram elaboradas pela 

Secretaria Executiva Notas Técnicas sobre as prestações de contas dos referidos 

exercícios com relatório acerca dos Planos de Aplicação dos Recursos do FMSAI 

aprovados pelo Conselho Gestor e sua execução, cujos documentos comprobatórios 

estão juntados em processos administrativos específicos, indicando que para o 

exercício de 2012 ainda está pendente a atestação dos serviços executados no âmbito 

do Programa PREVIN pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. 

Para esta questão foi proposto um prazo de 60 dias para que a SMSP elabore um 

relatório conclusivo para apresentação de forma a complementar e finalizar a 

prestação de contas de 2012. Quanto ao exercício de 2013 não houve apontamento 90 
de pendências estando as aplicações dos recursos em conformidade com os planos 

aprovados. Feitas as apresentações e prestados esclarecimentos, as Prestações de 
Contas Complementar Parcial 2012 e Integral 2013 foram Aprovadas por 
Unanimidade na forma das Resoluções nºs 25 e 26 respectivamente. (8) 
Deliberação – Referendo de Autorizações de Transferência de Recursos 
efetivadas em 2014 pelo Presidente do Conselho. Foram apresentados quadros 

com a indicação de Programas, Processos e Valores com as devidas justificativas 

para as autorizações efetivadas pelo Presidente “ad referendum” do Conselho 

totalizando R$ 11.793.184,54. Como não houve deliberação na 6ª Reunião Ordinária 
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ocorrida em 19/12/2014, o valor apresentado à época foi atualizado até o final do 100 
exercício e decorreu de necessidades de readequações dos investimentos em relação 

ao plano aprovado na 12ª Reunião Extraordinária. Apresentadas as justificativas e 

esclarecimentos as Autorizações foram Referendadas por Unanimidade na forma 
da Resolução nº 23. (9) Deliberação – Apreciação e Aprovação da Proposta de 
Modificações no Plano de Investimento do FMSAI/2014 incluindo as Adequações 
de Aplicações na Fonte 03 com apresentação da situação atual dos 
empreendimentos/ações. De forma a subsidiar a apreciação da proposta de 

modificação do Plano de Investimentos do FMSAI/2014 foi distribuída planilha com o 

demonstrativo dos montantes aprovados para cada aplicação em empreendimentos e 

ações referentes à 5ª Reunião Ordinária, as modificações aprovadas na 12ª Reunião 110 
Extraordinária e a proposta de modificação para a 7ª Reunião Ordinária, já 

incorporando as adequações efetivadas integrantes da Resolução nº 23 aprovada no 

item anterior. São apresentados os empreendimentos e ações executadas em 2014 

com a comparação de sua situação no início e no final do exercício para indicar a 

evolução dos investimentos. Em relação às questões apontadas pelas Conselheiras 

Tereza Herling e Marta Amélia na 6ª Reunião Ordinária, quando também foi 

apresentada a evolução das intervenções em 2014, foi retificada a foto do 

empreendimento Bamburral para a visualização da evolução no mesmo ponto e foi 

providenciada a Nota Técnica Jurídica justificando a possibilidade de utilização de 

recursos do fundo no programa Mananciais para as obras de acessibilidade 120 
apresentadas. Foi apresentado também a pedido da Conselheira Marta o 

detalhamento do projeto Vargem Grande com a indicação do que está previsto para a 

Rua dos Coqueiros. Feitos esclarecimentos, o Plano de Investimentos Modificado 
de 2014 foi Aprovado por Unanimidade na forma da Resolução nº 24. (10) 
Apreciação do Plano de Investimentos do FMSAI para 2015 na Fonte 03, 
incluindo discussão sobre aporte de recursos para áreas de risco nos termos 
solicitados pelo Conselheiro Miguel Reis Afonso (SMSP). Foi inicialmente 

informado que frente à situação de dificuldades financeiras momentâneas da 

Prefeitura em relação aos recursos destinados a investimentos, o orçamento aprovado 

pela Câmara para o FMSAI precisa ser readequado para melhor atender e priorizar as 130 
necessidades de intervenções. Para tanto, após diversas avaliações entre as 

Secretarias da Habitação, de Infraestrutura Urbana, de Coordenação das 
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Subprefeituras, de Finanças, de Governo e com a aprovação do Exmo Senhor 

Prefeito, foram definidos os seguintes valores globais do FMSAI na Fonte 03 para 

2015: (i) SEHAB R$ 181.408.701,00; (ii) SIURB R$ 144.591.299,00 e (iii) SMSP R$ 
20.000.000,00 perfazendo um total de R$ 346.000.000,00. Nos recursos destinados à 

SMSP já estão atendidas parcialmente as necessidades solicitadas pelo Conselheiro 

Miguel Reis. Os Conselheiros da SIURB e da SMSP apresentaram o detalhamento da 

aplicação proposta para os montantes informados sendo que a SEHAB ainda não 

tinha seu detalhamento finalizado tendo em vista ainda restar entendimentos a serem 140 
efetivados com SGM e SF. O Secretário Floriano propôs uma reunião extraordinária 

para 10 dias para a aprovação do Plano de Investimentos 2015. Os Conselheiros da 

SIURB Secretário Adjunto Osvaldo Misso e da SMSP Secretário Adjunto Miguel Reis 

externaram preocupação com os contratos em andamento que ainda não tinham 

recursos e que não poderiam aguardar a finalização do plano da SEHAB para compor 

o Plano de Investimentos para o FMSAI. O Conselheiro Rogério Ceron sugeriu que o 

Conselho aprove os montantes globais apresentados para cada secretaria totalizando 

R$ 346 milhões e que possam ser autorizadas pelo Presidente do Conselho “ad 

referendum” as transferências de recursos necessárias no período até a próxima 

reunião a ser agendada em 10 dias, ocasião em que tais autorizações serão 150 
referendadas e será aprovado o Plano de Investimento do FMSAI para 2015 de forma 

detalhada. Todos concordaram com o encaminhamento.  Frente ao decidido, será 

providenciada solicitação de adequação orçamentária para contemplar a divisão de 

recursos aprovada na reunião de forma a viabilizar as transferências iniciais de 

recursos para a cobertura das despesas de janeiro, fevereiro e março dos contratos 

em andamento ficando as demais destinações condicionadas à aprovação do Plano 

de Investimentos na próxima reunião que seria o ponto de pauta nº 11. Encerramento 
da 7ª Reunião Ordinária do CGFMSAI. Ao final, o Presidente encerra a reunião com 

o compromisso de agendar reunião extraordinária em 10 dias para a aprovação do 

Plano de Investimentos 2015.  160 
Publicado no DOC em 14/05/2015 – pág. 83 

 


