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Aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2014 às 10:00, foi realizada no 

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

Edifício Martinelli) – a Sexta Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 6ª Reunião 

Ordinária e Assinatura da ATA da 12ª Reunião Extraordinária. Os trabalhos foram 

iniciados pelo Presidente do Conselho, Secretário Municipal da Habitação José 

Floriano de Azevedo Marques Neto, que cumprimentou a todos, registrando a 

presença dos seguintes Conselheiros: Conselheiro Suplente da SEHAB - Secretário 

Adjunto Marco Antonio Biasi; Conselheiro Suplente de SMSP - Secretário Adjunto 

Miguel Reis Afonso; Conselheira Suplente de SMDU - Secretária Adjunta Tereza 10 

Beatriz Ribeiro Herling; Conselheira Titular do CADES - Sra. Marta Amélia de Oliveira 

Campos; Conselheiro Titular do CMH - Sr. Rafael Borges Pereira e Conselheira 

Suplente do CMH - Sra. Eliete Calisto da Cruz. O Presidente informou aos presentes 

que a Conselheira Titular de SEMPLA – Secretária Leda Maria Paulani avisou que 

estava finalizando reunião em sua Secretaria e estaria em seguida a caminho para a 

reunião do Conselho Gestor do FMSAI e com isto a reunião poderia ser instalada. 

Registrada a presença também da Secretária Executiva do Conselho do FMSAI 

Denise Lopes de Souza, do Sr. Paulo Sérgio Mendonça Cruz, Procurador Municipal, e 

de representantes de SIURB/G Antonia Guglielmi e Ana Camila Miguel. A reunião se 

inicia com a distribuição de material de técnico de apoio aos Conselheiros e com a 20 

assinatura da Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho ocorrida em 24/07/14, 

cuja minuta foi previamente encaminhada para apreciação dos Conselheiros. (2) 

Posse dos Novos Membros do Conselho. O Presidente do Conselho informa que o 

Conselho Municipal de Habitação – CMH oficializou a indicação dos representantes 

para compor o Conselho do FMSAI que estão presentes, tendo sido designados por 

Portaria do Sr. Prefeito e que hoje assinam o Termo de Posse, sendo Conselheiro 

Titular o Sr. Rafael Borges Pereira e Conselheira Suplente a Sra. Eliete Calisto da 

Cruz. Os novos representantes fazem breve apresentação. (3) Informe – Posição 

Orçamentária e Financeira do FMSAI. Apresentado informe sobre a posição 

orçamentária do Fundo na Fonte 03 e adequações efetivadas pelos Decretos 30 

Municipais nºs 55.709 de 19/11/14, 55.727 de 27/11/14 e 55.740 de 02/12/14. Tais 

decretos efetivaram necessidade de ajustes de recursos previstos para a construção 
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de unidades habitacionais e para infraestrutura em urbanização de favelas sem 

alteração no valor total do programa para o balanceamento de previsões anteriores e 

remanejamento de recursos de desapropriação de áreas para obras de drenagem 

para viabilizar o a remoção de famílias por indenização de benfeitorias na obra de 

drenagem do Córrego Ponte Baixa, conforme solicitação da SIURB. Em relação à 

execução orçamentária do FMSAI na Fonte 03 referente a 30 de novembro de 2014, 

estão registrados R$ 383.194.026,51 empenhados, R$ 335.252.206,70 liquidados e 

R$ 335.033.270,16 pagos salientando que entre o empenho e a liquidação há uma 40 

defasagem de aproximadamente 60 dias. Em relação à situação financeira verifica-se 

o 1º depósito de R$ 96.016.022,41 em 04/04/2014 referentes ao último trimestre de 

2013 e o 2º depósito de R$ 89.338.300,94 em 22/05/2014 referente ao primeiro 

trimestre de 2014, o 3º depósito de R$ 79.284.740,57 em 22/08/2014 referente ao 

segundo trimestre de 2014 e o último depósito de R$ 76.890.314,70 em 21/11/2014 

referente ao terceiro trimestre de 2014. O Presidente destaca que o repasse de 

recursos está reduzindo em decorrência da crise hídrica, mas que está dentro da 

perspectiva. (4) Informe – Inadimplência. A Secretária Executiva apresenta 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 50 

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. (5) 

Informe – Prestação de Contas 2012/2013. Conforme solicitação do Secretário 

Adjunto de Finanças, registrada na última reunião, foram elaboradas Notas Técnicas 

sobre as prestações de contas dos referidos exercícios cujo material acompanhado de 

CD integra o material de apoio distribuído. Nessas Notas Técnicas a Secretaria 

Executiva relata 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 60 

Programa PREVIN pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. O 

Secretário Miguel informou sobre a solicitação de apresentação ao PREVIN para 

avaliação. No mais não foram encontradas não conformidades. A Secretária Executiva 

sugere a deliberação quanto à aprovação das prestações de contas para a primeira 
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reunião de 2015 de forma a disponibilizar o material encartado aos processos aos 

Conselheiros para consulta, havendo concordância dos presentes. (6) Informe – 

Proposta Orçamentária Exercício 2015. Apresentado quadro resumo da Proposta 

Orçamentária para o exercício 2015 encaminhada por SEMPLA para a Câmara de 

Vereadores, elaborada conforme parâmetros fornecidos por SEMPLA considerando a 

receita estimada. A receita estimada baseou-se na ocorrência da operação de 70 

securitização do FMSAI, sendo os recursos da Fonte 03 (repasses normais da 

SABESP) destinados a contratos da SEHAB em andamento e os recursos da Fonte 08 

(resultado da operação de securitização do FMSAI) destinados prioritariamente a 

intervenções da SIURB em drenagem com recursos também do PAC. Para 2015 o 

FMSAI não prevê recursos para os contratos da SMSP que onerarão dotações 

específicas de drenagem da Pasta conforme entendimentos mantidos com SEMPLA. 

Estão previstos os seguintes valores e aplicações globais: (i) Construção de Unidades 

Habitacionais – R$ 25.001.000,00; (ii) Regularização Fundiária – R$ 1.000,00; (iii) 

Urbanização de Favelas – R$ 159.414.719,00; (iv) Programa Mananciais – R$ 

129.583.281,00 e (v) Controle de Cheias em Bacias de Córregos – R$ 300.000,00. 80 

Total previsto: R$ 614.000.000,00. A confirmação da Proposta para 2015 se dará com 

a aprovação pela Câmara até o final de dezembro, sendo apresentada na próxima 

reunião, bem como a proposta da aplicação detalhada dos recursos. (7) Informe – 

Atendimento a Requerimentos CPI-SABESP (Câmara). A Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou 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 contendo a relação e resumo de 

todos os Ofícios que a Secretaria Executiva do FMSAI atendeu, prestando os 

esclarecimentos solicitados pela Câmara. É importante o conhecimentos dos 

conselheiros, pois deve haver um relatório final da CPI que pode conter 90 

recomendações para o FMSAI. (8) Deliberação – Referendo de Autorizações de 

Transferência de Recursos 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$ 8.895.957,31. A Conselheira Secretária Leda não chegou a 

tempo e com isto a aprovação da Resolução apresentada será objeto de nova 
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apreciação na próxima reunião do Conselho do FMSAI, o mesmo ocorrendo com o 

próximo ponto de pauta. (9) Deliberação – Apreciação e Aprovação da Proposta de 

Modificações no Plano de Investimento do FMSAI incluindo as Adequações de 

Aplicações na Fonte 03 com apresentação da situação atual dos 100 

empreendimentos/ações. É apresentada a Minuta da Resolução para a aprovação 

do Plano Modificativo dos Investimentos do FMSAI que também será objeto de 

deliberação somente na próxima reunião do Conselho. Foi informado da planilha 

detalhada contendo os contratos e ações por programa com as destinações de 

recursos da Fonte 03 do FMSAI indicando as adequações necessárias em relação ao 

Plano aprovado na última reunião incluindo as aprovações “ad referendum” do 

Conselho. Para uma melhor visualização são apresentados os empreendimentos e 

sua situação atual, apresentação que também consta do CD distribuído aos 

Conselheiros. A apresentação segue na mesma ordem da planilha. Durante a 

apresentação são esclarecidas dúvidas dos Conselheiros. A Conselheira Marta faz 110 

observação sobre as obras de mobilidade apresentadas no contrato do Lote 3 da Fase 

3 do Programa Mananciais e a Secretária Executiva propõe que o Assessor Jurídico 

Dr. Paulo Sérgio elabore uma Nota Técnica sobre a utilização dos recursos do fundo 

para a execução de tais obras. A Conselheira Marta observa problemas recorrentes no 

entorno do Vargem Grande no Mananciais e fica registrado para a próxima reunião a 

apresentação do projeto de forma detalhada para identificação do que está previsto na 

atual fase do projeto. É feita a apresentação também dos recursos destinados para 

desapropriação, incluindo os recursos transferidos à COHAB que solicitou uma 

adequação de destinação, tendo em vista a confirmação de alguns valores após 

avaliações definitivas de peritos. Quanto às ações de drenagem a cargo da SMSP o 120 

Conselheiro Secretário Miguel preparou uma apresentação de seus contratos. 

Agradecemos ao Conselheiro pelo trabalho. (10) Encerramento da 6ª Reunião 

Ordinária do CGFMSAI. Ao final, Denise Lopes de Souza informou que estava 

deixando a responsabilidade pela Secretaria Executiva do FMSAI, como já 

comunicado anteriormente aos Conselheiros do Poder Público e que poderia 

permanecer na equipe da secretaria como Engenheira de carreira da PMSP. 

Encerrados os assuntos, a 6ª Reunião Ordinária do FMSAI foi encerrada.  

Publicado no DOC em 05/03/2015 – págs. 52 e 53 


