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Ata da Reunião 

10ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura 

 

Aos 7 (sete) dias do mês de Junho de 2013 às 14:30, foi realizada no Auditório da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU (18º andar do Edifício 

Martinelli) – a décima 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 Marques Neto, 5 

que cumprimentou a todos, registrando a presença dos seguintes Conselheiros: Marco 

Antonio Biasi – Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB 

(Suplente), Ricardo Teixeira – Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

(Titular e Vice-Presidente), Manoel Victor de Azevedo Neto – Secretário Adjunto da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA (Suplente), Roberto Nami 10 

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

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

de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB (Suplente), Tereza Beatriz Ribeiro Herling – 

Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU 

(Suplente), Antonio Paulo Vogel de Medeiros – Secretario Adjunto da Secretaria 15 

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

Planejamento Orçamento e Gestão – SEMPLA (Titular), Valdir Sant’ Anna – Secretário 

Adjunto da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP 

(Suplente), Marta Amélia de Oliveira Campos - Representante da Sociedade Civil 

Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CADES (Titular) , Beatriz Elvira 20 

Fabregues - Representante da Sociedade Civil Membro do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – CADES (Suplente) e Denise Lopes de Souza, Secretária Executiva do 

Conselho. O Conselheiro Antonio Paulo Vogel solicita a antecipação do ponto da pauta 

que aborda o informe sobre a operação de cessão dos créditos de titularidade do 

FMSAI. Esclarece, na qualidade de Presidente da Companhia São Paulo de 25 

Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDE, que como já estabelecido na reunião 

anterior foi retomada da estruturação da operação, sendo submetidos os elementos 

formais/minutas de contratos à Secretaria de Governo. Na seqüência, após eventuais 

ajustes que forem demandados pelos departamentos jurídicos, as minutas contratuais 

poderão ser submetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que regula o 30 

mercado de valores mobiliários, onde será autorizada ou não a operação. Ao autorizar a 
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operação, voltaremos ao Conselho do FMSAI para solicitar autorização final para a 

operação. O Secretário Floriano parabeniza a Secretaria de Finanças e a SPDA pelo 

empenho na condução dos trabalhos. A Secretaria Executiva retoma a pauta iniciando 

pela assinatura da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Fundo de Saneamento, previamente 35 

encaminhada aos conselheiros, onde se registrou as sugestões propostas pela 

Conselheira Leda Paulani. Prosseguindo, informa da alteração na composição do 

Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU, que implica na alteração da 

representação daquele Conselho no Conselho do FMSAI (representação da sociedade 

civil). Informa ainda que na reunião do CMPU ocorrida em 23 de maio foi incluída na 40 

pauta a solicitação de indicação de candidatos a serem eleitos para integrar o Conselho 

do FMSAI, sendo que a eleição ocorreria na próxima reunião prevista para o dia 27 de 

junho de 2013. Passando ao próximo ponto de pauta, em atendimento a Lei da 

Transparência, com apoio da Assessoria de Imprensa da SEHAB e da Secretaria de 

Comunicação foi desenvolvido o site do Fundo de Saneamento, incorporando as 45 

informações que já estavam disponíveis, agregando novas informações como os 

balanços orçamentários e financeiros conforme decreto municipal que rege os fundos, 

além das apresentações, com um formato mais organizado. Na próxima semana o site 

poderá ser acessado diretamente pelo próprio portal da Prefeitura. O próximo ponto de 

pauta é o informe do repasse de Recursos da Sabesp. Foi entregue aos Conselheiros a 50 

situação financeira do Fundo, os extratos do Banco do Brasil onde se verifica o registro 

do ingresso de 85 milhões em 16 de maio, referente ao 1º trimestre de 2013. Está 

apresentado também o demonstrativo das receitas da Sabesp para confirmar o repasse 

de recurso. Recebemos um relatório simplificado e já solicitamos à Sabesp que detalhe 

melhor as receitas do Município de São Paulo.  Na próxima terça-feira (11/06) a Sabesp 55 

irá apresentar a 1ª Proposta de Abertura das receitas para que nós possamos conhecer. 

Discutiremos para saber se esse demonstrativo é razoável e repassaremos para os 

Senhores Conselheiros. Próximo ponto de pauta é a questão da Inadimplência, cujo 

valor corrigido em Abril é da ordem de 10 milhões de reais, valor acumulado de outros 

exercícios. A Prefeitura precisa retomar o fluxo operacional para verificação dessas 60 

contas para confirmar se esses números apontados pela Sabesp estão corretos. Para a 

retomada do fluxo operacional estabelecido pelo Comitê Gestor do contrato é 

necessário que as Secretarias indiquem um responsável pelas contas para conhecer e 

entender juntamente com a SABESP como essas inadimplências são apuradas e como 

essa informação é consolidada. O Secretário Floriano sugere que a equipe seja definida 65 

nessa reunião e posteriormente defina uma data e uma reunião para discussão dos 

valores de inadimplência. A Sec. Executiva vai encaminhar a deliberação e solicitar 
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representantes. O Secretário Antônio Paulo Vogel sugere que as quatro Secretarias 

inadimplentes tenham representantes. O Secretário Roberto Garibe pergunta como é a 

sistemática de desconto do repasse para as Secretarias inadimplentes. A Secretaria 70 

Leda Paulani responde que eles separam conforme o que eles tem na conta tendo um 

demonstrativo mas não repassam. O Secretário Antonio Paulo Vogel complementa 

dizendo que o problema é que a Sabesp faz a retenção do recurso mas não dá a 

quitação, ela simplesmente retém, porque afinal não sabemos se essa conta existe e o 

problema continua com juros, multa. Prosseguindo, são apresentados os pontos para 75 

deliberação. São as autorizações de empenho de recursos do FMSAI “ad referendum” 

do Conselho efetivadas entre o período da ultima reunião do dia 12 até o final do mês 

de Maio, conforme minuta de resolução enviada aos Conselheiros. As autorizações 

nesse período foram necessárias na urbanização de favelas e nos serviços de terceiros, 

também para desapropriações. Nas desapropriações, os processos são recebidos do 80 

Departamento de Desapropriação da Prefeitura – DESAP com estimativas de valores a 

serem transferidos, que muitas vezes requerem complementações posteriores. Em 

serviços de terceiros basicamente estão as gerenciadoras que dão apoio aos 

programas de urbanização de favelas e de mananciais.Todos os demais processos são 

de contratos que já estão em andamento e que vieram também do plano de aplicação 85 

2012, cujas obras estão em continuidade. O material técnico distribuído na reunião 

mostra a forma como a Secretaria Executiva está acompanhando esses 

empreendimentos com as medições, identificando sa fontes de recurso. Também para 

Drenagem/Saneamento da Subprefeitura, conforme reunião passada, foram efetivadas 

transferências de recursos da ordem de R$ 6 milhões, superior aos R$ 5 milhões 90 

estimado, porém justificado.  O Secretário Floriano justifica as autorizações em 

decorrência da restrição orçamentária da fonte do tesouro e que tais autorizações foram 

efetivadas com base nas reuniões realizadas em SEMPLA com a presença de SF e de 

SGM. O Secretário Floriano complementa que o gerenciamento tem utilizado 

principalmente a fonte do tesouro 00, mas frente à indisponibilidade dos recursos, o 95 

aporte do FMSAI é fundamental para fazer frente aos compromissos, e que as 

gerenciadoras estão alimentando os nossos processos de negociação do mananciais 

(PAC) e todo o trabalho que estamos realizando na urbanização de favelas, inclusive na 

parte de assistência social aumentou muito por causa das remoções. Passando para a 

deliberação, então o Presidente do Conselho pergunta se alguém tem alguma 100 

observação para aprovar a Resolução nº 13 (referendo). O Secretário Roberto Garibe 

pergunta sobre o quadro geral dos mananciais em relação a aguardar ou não a decisão 

de Brasília em relação ao apoio aos projetos. O Secretário Floriano responde que está 



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

 

tocando as obras com pouco recurso e lembrou que o prefeito disse pra evitar paralisar 

totalmente as obras até que o dinheiro do PAC seja confirmado. A Secretária Executiva 105 

Denise complementa que os processos anteriores, de 2008, 2010 são da Fase 2, cujas 

obras estão em andamento avançado por isso ele tem valores maiores. Frente ao 

exposto, o Presidente do Conselho considerou aprovada a Resolução nº 13 que 

referenda as autorizações de empenhos na forma apresentada. Passando ao Plano de 

Investimento, foi informado pela Secretária Executiva que foi encaminhada 110 

anteriormente aos Conselheiros a Minuta da Resolução nº 14 acompanhada de planilha 

demonstrativa por contrato. Nesta reunião estão sendo apresentadas duas adequações 

da minuta encaminhada, sendo uma delas para complementar o texto conforme 

resoluções anteriores do Conselho e outra propondo aumentar o percentual de recursos 

para serviços especializados de 3% para 5% dos recursos destinados a investimentos.  115 

Justifica a necessidade da destinação de mais recursos para os serviços especializados 

para equilíbrio prestação de serviços conforme a necessidade atual, principalmente  dos 

trabalhos que estão envolvendo hoje os projetos e as negociações de Mananciais Fase 

3 no PAC, atualmente com grande execução de detalhamento de projetos executivos 

que demandam serviços  concentrados de análise da gerenciadora.  O quadro anexo 120 

que integra a resolução proposta apresenta os valores para cada contrato e os valores 

totais para os programas previstos no orçamento do FMSAI. Esses números estão 

demonstrados nas planilhas encaminhadas previamente. Foi também encaminhado o 

resumo do orçamento do fundo e as propostas de readequação orçamentária para 

viabilizar as necessidades dos programas. O plano de investimento só contempla a 125 

fonte 03, a fonte direta de repasse da Sabesp.  Foram apresentados e distribuídos nesta 

data os mesmos demonstrativos com pequena adequação em decorrência de 

necessidade de considerar novo elemento de despesa para atendimento habitacional 

com indenização para a intervenção em Paraisópolis de cerca de 3 milhões de reais, 

porém sem alteração dos valores finais do orçamento. Esta possibilidade de 130 

atendimento está amparada na Lei Municipal nº 15.720/13. O Secretario Floriano 

explica que no caso de Paraisopólis, as obras somente tem condição de serem 

viabilizadas com o atendimento das famílias com a indenização proposta, viabilizando 

inclusive a liberação de recursos do PAC. O Plano de Investimento proposto contempla 

portanto o Programa de Urbanização de Favelas com 14 contratos de obras em 135 

andamento, gerenciamento, atendimento habitacional e desapropriação, o Programa 

Mananciais com 12 contratos de obras em andamento gerenciamento e desapropriação 

e Drenagem e Saneamento da subprefeitura com 3 contratos de obras em andamento e 

duas licitações que vão conseguir ser viabilizadas com recurso que foi remanejado. O 
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Publicado no DOC em 22/08/2013 – pág. 56 e 57 

Secretário Roberto Garibe pergunta ao Secretário Floriano em relação às outras fontes 140 

de recursos que estão aportando recursos aos contratos como fonte federal, e quanto o 

recurso do fundo representa no contrato, assim como o avanço de cada contrato. Essas 

informações são importantes para a avaliação do plano, para a priorização da 

destinação dos recursos. A Secretária Executiva sugere a aprovação do plano de 

investimentos condicionada ao encaminhamento de planilha mais detalhada dos 145 

empreendimentos com as informações solicitadas pelo Secretário Garibe. Fica a data 

de 17 de junho para o envio da planilha aos Conselheiros para avaliação e 

manifestação quanto à aprovação ou não do Plano de investimentos do FMSAI 2013. O 

Secretario Floriano finaliza a reunião agradecendo a presença de todos.
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