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Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2016 às 15:00, foi realizada no Auditório 

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

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

Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 9ª Reunião Ordinária. 

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 da Conselheira Suplente da Secretaria Municipal do Verde 

o Meio Ambiente – SVMA – Secretária Adjunta Raquel Lima, Conselheiro Suplente da 

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB – Secretário Adjunto Osvaldo 

Misso, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Coordenação das 10 

Subprefeituras – 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, Conselheiros Titular e Suplente representantes 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES – 

Sra. Marta Amélia de Oliveira Campos e Sr. Ângelo Iervolino, Conselheira Titular do 

Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU – Sra. Georgina Helena de Freitas, e 

Ivan Shirahama Loureiro de Lima, Secretário Executiva do Conselho. Registrada ainda 

a presença da Engenheira Denise Lopes de Souza da SEHAB, do Assessor da SMSP 20 

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

Miguel, Alex Vicentin Lelis e Luciano Teixeira de SF/COPLAN, Sérgio L. Oliveira, Daniel 

Bôer e Juliana Jacometto da COHAB-SP. Foi distribuído aos Conselheiros material 

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

Engenheira Denise, que conduziu a Reunião. (2) Apresentação e Posse dos Novos 

Membros do Conselho. Tomaram posse os novos Conselheiros: Conselheiro Titular de 

SEHAB, Presidente do Conselho do FMSAI – Secretário João Sette Whitaker Ferreira, 

Conselheira Suplente de SVMA – Secretária Adjunta Raquel Lima, Conselheiro 

Suplente de SMSP – Secretário Adjunto José Rubens Domingues Filho e Conselheira 

Titular de CMPU – Sra. Georgina Helena de Freitas. Na seqüência foram abordados 30 

pontos referentes a temas tratados na Oitava Reunião Ordinária para encerramento 
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destes.  (3) Aprovação Final da Prestação de Contas de 2012 – É apresentada para 

apreciação e deliberação a Resolução 29 que se refere à Prestação de Contas de 2012, 

cuja aprovação ficou condicionada a elaboração de uma nota técnica atestando que as 

pendências na documentação do Programa Previn estavam fechadas. Com a 

apresentação dos atestados dos serviços realizados e da nota técnica elaborada pela 

Secretaria Executiva, o Presidente solicita manifestação do Conselheiro Suplente 

Marcoantonio, que aprova a forma apresentada. Com isto considera-se a Resolução 29 

da Prestação de Contas Final de 2012 aprovada no valor total de R$ 326.204.432,95. 

Passou-se para a deliberação da Resolução 30 que trata da (4) Aprovação Parcial da 40 

Prestação de Contas de 2014. A Resolução foi apresentada na oitava reunião ficando 

pendente na prestação de contas, os recursos transferidos à COHAB em 2014 para 

aquisição de terrenos. Na ocasião foram solicitadas pelos Conselheiros Marcoantonio e 

Marta elaboração de notas técnicas da Secretaria Executiva do FMSAI e da COHAB. A 

nota técnica da COHAB foi entregue juntamente com o material da reunião, e traz 

esclarecimentos sobre a utilização dos recursos. A prestação de contas de contas final 

da COHAB só poderá ser feita após a utilização integral do recurso e será tratada em 

reunião específica, sendo dado um prazo de sessenta dias à Companhia. A Secretaria 

Executiva também apresenta sua Nota Técnica integrante da resolução apresentada. 

Perguntado sobre a aprovação da Resolução nº 30, o Conselheiro Marcoantonio aponta 50 

a falta de assinatura na nota técnica enviada pela COHAB, e ao final dos 

esclarecimentos, considera a Resolução nº 30 aprovada. A Secretaria Executiva irá 

encaminhar a Nota Técnica da COHAB assinada aos Conselheiros. (5) Aprovação do 

Plano de Investimentos Modificado do FMSAI 2015 – Na 8ª Reunião Ordinária a 

aprovação do Plano Modificado ficou pendente a ser avaliado oportunamente de acordo 

com a solicitação dos Conselheiros Suplentes de SGM e de SF. A Resolução nº 32 traz 

a aprovação da modificação do plano de investimentos, inicialmente aprovado em 

31/03/15, que sofreu impacto devido à redução da receita por conta da crise hídrica. Na 

ocasião houve solicitação de inclusão de nota técnica explicando o plano modificativo e 

indicando que os valores estavam condicionados a efetiva disponibilidade de recursos 60 

financeiros. Com as solicitações atendidas, a Resolução 32 foi aprovada por 

unanimidade no valor total de R$ 301.070.971,34. Encerrados os assuntos referentes à 
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8ª Reunião Ordinária. É apresentada, então, a Resolução número 33 que trata da (6) 

Designação do Secretario Executivo do FMSAI Ivan Shirahama Loureiro de Lima. Na 

sequência foi apresentado o (7) Orçamento 2016 Aprovado pela Câmara, que em 

grandes números traz: R$ 40.000.000,00 para a Coordenação de Subprefeituras para 

intervenções em drenagem; R$ 5.000.000,00 correspondentes a emenda parlamentar 

para o empreendimento Bamburral da SEHAB; R$ 119.499.000,00 para a Secretaria de 

Habitação para intervenções em Regularização Fundiária, Urbanização de Favelas e 

Mananciais, e para a Secretaria de Infraestrutura Urbana um montante de R$ 70 

208.001.000,00 para intervenções em drenagem urbana. Foi feito um estudo pela 

Secretaria de Finanças para uma proposta de readequações de recursos para melhor 

atender as Secretarias sem onerar o Tesouro Municipal. Passada a palavra ao 

Conselheiro Suplente de Finanças, esclareceu que este ano o Fundo iniciou com um 

déficit de R$ 16.000.000,00, e que a projeção do ano é de R$ 321.000.000,00, já 

descontado o referido déficit. Afirmou que em virtude de quedas nas arrecadações há 

uma dificuldade em acomodar os pleitos das Secretarias no Tesouro, não havendo 

condições de usá-lo em eventuais insuficiências dos Fundos. A engenheira Denise 

apresenta a nova distribuição pretendida, de acordo com a diretriz recebida pela 

Secretaria de Finanças (COPLAN), onde estão destinados R$ 10.000.000,00 para a 80 

Coordenação das Subprefeituras, R$ 143.350.116,77 para a Secretaria de Habitação e 

R$ 168.459.800,59 para a Secretaria de Infraestrutura Urbana, e aponta que havendo 

melhora nas receitas é possível uma nova distribuição. Passou-se então para os 

Assuntos para Apreciação e Deliberação. (8) Apresentação das Propostas de 

Investimentos da SEHAB, SIURB e SMSP. A SEHAB apresenta os empreendimentos 

do Programa de Urbanização de Favelas, do Programa Mananciais, do Programa de 

Regularização Fundiária e dos Serviços Técnicos Especializados. O Presidente do 

Conselho destaca no Programa Mananciais a mudança no procedimento adotado para 

atender as demandas do Ministério Público para remoção de famílias em áreas de risco, 

é feito a análise geotécnica para indicar a real necessidade de retirada das famílias, 90 

adotando um procedimento de acompanhamento e de prevenção, mais adequado. A 

Conselheira Suplente de SMDU aponta que alguns serviços apresentados constam 

como “a contratar”, a engenheira Denise explica que alguns serviços técnicos estão no 
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final do contrato e que já existem licitações em curso para novas contratações. O 

Secretário Adjunto de Finanças pergunta se o valor de aquisição de terreno é o valor 

total com avaliação, a engenheira Denise informa que o valor apresentado é o valor ITBI 

inicial de depósito. O Sr. Ângelo pergunta sobre como é feita a classificação para a 

utilização de recursos do Fundo, a engenheira Denise informa que todos os Fundos 

possuem regras próprias de utilização, o FMSAI possui no artigo 6º da sua Lei todas as 

possibilidades de enquadramento de ações. A seguir a assessora Ana Camila 100 

apresenta as ações da SIURB, indicando que havia inicialmente uma expectativa maior 

de recursos. As quatro primeiras intervenções apresentadas somam os cento e 

sessenta e oito milhões de reais da nova proposta, destacada a obra do Ponte Baixa 

que será entregue este ano. É apontado a necessidade complementar de R$ 

40.000.000,00, sendo ressaltado que o FMSAI é a única fonte disponível para a 

execução de obras de drenagem. O Conselheiro Osvaldo Misso de SIURB apontou 

preocupação em relação aos recursos disponibilizados, frente aos compromissos no 

âmbito do PAC. O Conselheiro Marcoantonio de Finanças aponta que é preciso terminar 

o ano equilibrado não sendo possível utilizar a Fonte 00. A Conselheira Titular do CMPU 

Sra. Georgina pergunta sobre a continuidade de duas obras da Vila Ema que dependem 110 

de recursos do PAC. O Conselheiro Suplente de SIURB informa que não havendo 

recursos as obras paralisam. O Presidente do Conselho informa que há uma 

perspectiva de ter uma receita um pouco maior do que o previsto. O Conselheiro 

Marcoantonio acredita que não será maior do que 10%. O Presidente então propõe uma 

hierarquização de intervenções, para que em caso de aumento de receita, estes 

recursos sejam destinados às obras mais urgentes. A assessora Ana Camila concorda 

com este encaminhamento e informa que SIURB já possui esta lista. Na sequência a 

conselheira do CADES Marta Amélia aponta preocupação com o enquadramento das 

ações no parágrafo 6º e com a redução na continuidade das ações no Mananciais. A 

engenheira Denise esclarece que todas as demandas são analisadas com relação a 120 

suas conformidades com o artigo 6º da Lei do FMSAI, e não seriam aceitas 

intervenções em discordância com a lei e são priorizadas ações em andamento, por 

isso a dificuldade de se propor novas intervenções. Na sequência o assessor de SMSP 

Fernando Elias iniciou a apresentação dos empreendimentos de sua Secretaria, 
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apontando a redução de quarenta milhões para dez milhões no FMSAI, sendo as obras 

relacionadas continuidade das ações aprovadas no ano passado. (9) Apreciação e 

Deliberação da Resolução nº 34 Referendo de Autorizações do Presidente do 

Conselho – É apresentado quadro com as autorizações emitidas pelo Presidente “Ad 

Referendum” do Conselho para destinação de recursos para o 1º Trimestre de 2016, 

tendo em vista a necessidade de continuidade das ações em andamento já contratadas 130 

da SEHAB e da SIURB. O quadro apresenta R$ 22.771.090,92 para SEHAB e R$ 

33.399.846,95 para SIURB. Consultados os Conselheiros presentes, a Resolução n°34 

foi aprovada por unanimidade. (10) – Apreciação e Deliberação da Resolução nº 

35 Plano de Investimentos 2016 Fonte 03 – Em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos pela Secretaria de Finanças para os valores totais destinados a cada 

Secretaria Executora, é indicado quadro com o resumo de investimentos propostos para 

as várias ações, conforme já apresentado. Para SEHAB no montante de R$ 

143.350.116,77, sendo R$ 73.505.041,77 para Urbanização de Favelas, R$ 

21.000.000,00 para Mananciais, R$ 1.800.000,00 para Regularização Fundiária, R$ 

13.474.000,00 para Serviços Técnicos em Urbanização de Favelas, R$ 15.190.000,00 140 

para Serviços Técnicos em Mananciais, R$ 16.000.000,00 em Serviços Técnicos em 

Regularização Fundiária e R$ 2.381.075,00 em Aquisição de Áreas; SIURB no valor 

global de R$ 168.459.800,59 sendo R$ 144.215.909,24 para obras em Intervenções de 

Controle de Cheias, R$ 55.730,90 para Despesas de Exercícios Anteriores, R$ 

338.160,45 para Serviços Técnicos, R$ 18.850.000,00 para Aquisição de Áreas e R$ 

5.000.000,00 para Indenizações de Benfeitorias; e SMSP no valor global de R$ 

10.000.000,00 para Intervenções em Drenagem e Contenções. O Plano de 

Investimentos possui o total de aplicação de R$ R$ 321.806.484,96. Consultados os 

Conselheiros presentes, a Resolução n°35 foi aprovada por unanimidade. (11) 

Encerramento da Reunião - Nada mais a discutir, a reunião é encerrada pelo 150 

Presidente do Conselho Secretário João Sette Whitaker Ferreira, que agradece a 

presença de todos. 
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