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Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2016 às 10:00, foi realizada no Auditório 

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

Martinelli) – a Décima Quarta Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 14ª Reunião 

Extraordinária. Havendo quórum, a reunião foi instalada pelo Presidente do Conselho, 

Secretário Municipal da Habitação – SEHAB – João Sette Whitaker Ferreira, que 

cumprimentou a todos registrando a presença do Conselheiro Suplente da SEHAB – 

Secretário Adjunto Mário Wilson Pereira Reali, Conselheiro Suplente da Secretaria de 

Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB – Secretário Adjunto Osvaldo Misso, 

Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – 10 

SMSP – Secretário Adjunto José Rubens Domingues Filho, Conselheiro Suplente da 

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF – Secretário 

Adjunto Marcoantonio Marques de Oliveira, Conselheira Suplente da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU – Secretária Adjunta Tereza Beatriz 

Ribeiro Herling, e Ivan Shirahama Loureiro de Lima, Secretário Executiva do Conselho. 

Registrada ainda a presença da Engenheira Denise Lopes de Souza da SEHAB, do 

Arquiteto Milton Nakamura da SEHAB, Márcia Terlizzi da SEHAB, dos Assessores da 

SMSP Fernando E. A de Mello e Marcelo Bruni, da Assessora da SIURB Ana Camila 

Miguel, do Assessores da SF Luciano Teixeira e Fabiano Martins de Oliveira, e da 

representante do Movimento Popular Eliete C. da Cruz. Foi distribuído aos Conselheiros 20 

material técnico de apoio para subsidiar a reunião. O Presidente do Conselho passa a 

palavra ao Secretário Executivo Ivan, que conduziu a Reunião. Foram assinadas as 

atas da Oitava e Nona Reuniões Ordinárias do Fundo. Passou-se para a apresentação 

dos assuntos para conhecimento (2) Apresentação da Posição Orçamentária e 

Financeira do Fundo até 31/05/2016. Foram apresentados quadros com os resumos 

da posição de execução orçamentária da Fonte 03 e posição financeira em relação ao 

Plano de Investimentos aprovado na 9ª Reunião Ordinária. A execução orçamentária 

apresenta no total dos programas suportados pela Fonte 03 do FMSAI (Urbanização de 

Favelas, Mananciais, Serviços Técnicos Especializados, Regularização Fundiária, 

Intervenção e Controle de Cheias e Indenização de Benfeitorias) em 31/05/2016 R$ 30 

258.644.872,12 empenhados, R$ 25.435.217,72 liquidados e R$ 20.507.569,65 pagos. 
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No quadro da posição financeira e do balanço, são apresentados os registros dos 

repasses de recursos efetivados pela SABESP ao FMSAI, cujos repasses já recebidos 

foram: (i) 01/04/16 – R$ 92.541.423,01 e (ii) 19/05/16 – R$ 87.032.366,47. Em seguida 

foram apresentados os assuntos para deliberação e aprovação. (3) Apreciação das 

Modificações Propostas no Plano de Investimentos. Passou-se para a apresentação 

das Secretarias dos seus empreendimentos os quais se propunham incluir ou alterar 

valores em relação ao Plano de Investimento aprovado na 9ª Reunião Ordinária do 

Conselho. Iniciando pela SEHAB, passou-se a palavra ao Arquiteto Milton Nakamura, 

que apresentou os empreendimentos do Programa de Urbanização de Favelas, do 40 

Programa Mananciais e do Programa de Regularização Fundiária. O Secretário Adjunto 

Mário Reali aponta que devido aos recursos limitados foram priorizadas obras com 

possibilidade de término nesse ano, como Ponte dos Remédios e Heliópolis, e 

processos com acompanhamento do Ministério Público. A engenheira Denise lembra 

que na apresentação estão apenas os empreendimentos que tiveram alguma 

adequação de recursos em relação ao aprovado na última reunião. Também estão 

apresentados de forma mais elucidativa os serviços técnicos especializados, que são os 

trabalhos sociais em áreas do PAC e fora delas, os gerenciamentos de projetos e obras, 

e licitação de gerenciamento, que foram feitas contratações emergenciais por se 

tratarem de áreas de risco. Passou-se a palavra para a coordenadora Márcia Terlizzi, da 50 

SEHAB, para explicar os serviços técnicos no programa de Regularização Fundiária, 

que é dividido em três conjuntos de ações: os elementos técnicos para a regularização, 

o cadastramento e o levantamento planialtimétrico cadastral. Concluída a apresentação 

da SEHAB, a engenheira Denise lembrou que o principal motivo para a convocação da 

reunião era a solicitação da SMSP para alteração de empreendimentos propostos 

anteriormente, e também a destinação de recursos adicionais do FMSAI, na ordem de 

vinte e nove milhões de reais segundo informação de SF, que conforme acordado na 

reunião anterior seriam destinados à SIURB. Passou-se a palavra para a assessora de 

SIURB Ana Camila, que lembrou o corte no orçamento de SIURB e que algumas obras 

inicialmente programadas estariam condicionadas a vinda de recursos adicionais. A 60 

proposta de SIURB para a adequação do Plano de Investimento apresenta uma 

alteração do valor aprovado para a obra do Cordeiro, a inclusão das obras de drenagem 
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da Bacia do Aricanduva e do Zavuvus, que possuem complementação do PAC, a 

inclusão de projetos executivos do Córrego Perus, a inclusão de obras do Programa de 

Redução de Alagamentos – PRA 1, e a inclusão de serviços técnicos especializados em 

andamento e em licitação. Foram apresentados os empreendimentos e valores 

propostos pela SIURB. Na sequência, passou-se a palavra para o assessor da SMSP 

Fernando Mello para apresentação da proposta de adequação do Plano, foi 

apresentado quadro resumo e detalhamentos dos empreendimentos da SMSP, obras 

de drenagem, contenção de encostas e contenção de margens de córregos, presentes 70 

em sete subprefeituras. Não houve alteração no total de recurso, apenas duas obras 

foram substituídas por outras três devido a caráter emergencial destas. Apresentados 

os empreendimentos, passou-se para os assuntos para deliberação. (4) Apreciação e 

Deliberação sobre as autorizações do Presidente “Ad Referendum” do Conselho. 

A primeira autorização “ad referendum” apresentada é referente ao Loteamento Jardim 

Manacás, do Processo Administrativo 1998-0.067.034-3. Tendo em vista atender a 

demanda de ações civis públicas, considerando a manifestação da Secretaria Executiva 

sobre a conformidade do investimento com as disposições do Artigo 6º da Lei Municipal 

14.934/09, e considerando a possibilidade de encaixe dos valores na dotação de 

Regularização Fundiária, foi autorizada pelo Presidente do Conselho a destinação de 80 

R$ 391.214,14 (Trezentos e noventa e um mil, duzentos e quatorze reais e quatorze 

centavos) para os projetos de rede de esgotamento sanitário no loteamento. Com todos 

de acordo, a Autorização é referendada por Unanimidade na forma da Resolução 

nº 36. A segunda autorização “Ad Referendum” apresentada foi a liberação de recursos 

para SIURB para cobrir os serviços técnicos especializados que dependiam de outra 

fonte. Considerando o caráter emergencial da demanda e a informação de SF sobre 

recursos adicionais do FMSAI, o Presidente do Conselho aprovou a inclusão de 

investimento e reserva de recursos no valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e 

novecentos mil reais) no Processo Eletrônico Administrativo 5022.2016/0000117-0. Com 

a aprovação de todos, a Autorização é referendada por Unanimidade na forma da 90 

Resolução nº37. Passou-se então para a (5) Aprovação do Plano de Investimentos 

Modificado do FMSAI 2016 na fonte 03. Considerando a apresentação dos 

empreendimentos, é apresentado quadro com detalhamento dos programas e ações 
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constantes no Plano de Investimentos aprovado em 31/03/2016 no valor total de R$ 

321.809.917,36 e a proposta de modificação do plano no valor total de R$ 

351.313.349,40, sendo R$143.350.116,77 para SEHAB, R$197.963.232,63 para 

SIURB, e R$10.000.000,00 para SMSP, valores condicionados à efetiva disponibilidade 

de recursos financeiros para suportar a execução orçamentária planejada. Com a 

aprovação de todos, considera-se Aprovado por Unanimidade o Plano de 

Investimentos Modificado do FMSAI 2016 na Fonte 03 em um total de R$ 100 

351.313.349,40 na forma da Resolução nº 38 de 17/06/2016. A engenheira Denise 

informa que todo o material da reunião está disponível no CD entregue aos 

Conselheiros, também agradece e passa a palavra à Conselheira Eliete, antiga 

representante do Conselho Municipal de Habitação, que com o mandato terminado se 

despede do Conselho. A ex-Conselheira comentou as dificuldades de alguém de fora 

entender como funciona a gestão pública, agradeceu a engenheira Denise pela maneira 

didática ao explicar estas questões, afirmou que foi uma honra participar deste 

Conselho e que permanecerá no Conselho Municipal de Habitação, e espera que os 

próximos representantes sejam participativos. O Presidente do Conselho agradece o 

balanço feito pela Eliete e afirma que estão discutindo um maior empoderamento dos 110 

Conselheiros do CMH, uma vez que existem hoje mais fundos, sendo necessário 

discutir e entender o orçamento. Agradece mais uma vez a participação dela no 

Conselho. Nada mais a discutir, a reunião é encerrada pelo Presidente do Conselho 

Secretário João Sette Whitaker Ferreira. 
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