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EXTRATO DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA – FMSAI 

 

Extrato da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento 

Ambiental e Infraestrutura – FMSAI realizada em 30 de maio de 2017, às 14:30 à Rua Líbero 

Badaró, 504, Auditório do 18º andar do Edifício Martinelli, São Paulo, SP. Havendo quórum, a 

reunião foi instalada pelo Presidente do Conselho, Secretário Municipal de Habitação – SEHAB 

que registrou a presença do Vice-Presidente do Conselho, Secretário Municipal do Verde e 

Meio Ambiente – SVMA, do Conselheiro Suplente da SVMA, Conselheiro Suplente da 

Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Conselheiro Suplente da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, Conselheiros Titular e Suplente da 

Secretaria Municipal da Fazenda – SF, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de 

Gestão – SMG, Conselheira Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CADES, Conselheira Titular do Conselho Municipal de Políticas 

Urbanas - CMPU e representantes técnicos das secretarias convidados. Seguindo a Pauta 

previamente encaminhada aos Conselheiros. Assinaram o Termo de Posse o Conselheiro 

Suplente da SMG e o Conselheiro Suplente da SVMA. Na sequência, foi assinada a ata da 11ª 

Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FMSAI. Passou-se aos itens para conhecimento 

iniciando com (i) o informe da posição Orçamentária e Financeira do FMSAI, foi apresentado 

(ii) Decreto de Suplementação que readequou as dotações da SEHAB, e foi informada a (iii) 

posição da Inadimplência da PMSP com a SABESP. A seguir foram abordados assuntos da 

Pauta para apreciação e deliberação conforme segue: (i) Apreciação e Deliberação da 

Prestação de Contas Complementar e Final do FMSAI no Exercício 2016. Após apresentação 

da Minuta da Resolução e explicações, a Prestação de Contas Complementar foi aprovada 

por unanimidade na forma da Resolução nº52. (ii) Apreciação da Proposta de modificações 

do Plano de Investimentos do FMSAI para 2017 na Fonte 03 – foram apresentadas as 

propostas de adequações e remanejamento de recursos para ações e empreendimentos da 

SEHAB e SIURB. A configuração do Plano de Investimentos Modificado proposto indicou: a) 

para a SEHAB, no montante global de R$ 169.988.734,00 sendo: R$ 61.200.000,00 para 

projetos e obras de Urbanização de Favelas, R$ 19.219.151,31 para projetos e obras para 

Mananciais, R$15.679.513,14 para projetos e obras de Regularização Fundiária, R$ 

11.500.000,00 para Serviços Técnicos em Urbanização de Favelas, R$ 8.000.000,00 para 

Serviços Técnicos em Mananciais, R$ 15.769.420,00 em Serviços Técnicos em Regularização 

Fundiária, e R$ 38.610.649,55 em Construção de Unidades Habitacionais; b) para SMSO, no 

montante global de R$ 167.244.266,00, sendo R$ 63.961.877,62 para obras em Intervenções 

de Controle de Cheias, R$ 40.000.000,00 para Canalização do Córrego Ponte Baixa, R$ 

27.299.661,17 para Serviços Técnicos, R$ 30.982.727,21 para Aquisição de Áreas e R$ 
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5.000.000,00 para Indenizações de Benfeitorias; c) para a SMPR no montante de R$ 

19.904.683,23, sendo R$ 8.977.424,95 para Intervenções de Controle de Cheias, R$ 

9.435.683,23 para Obras e Serviços nas áreas de Riscos Geológicos e R$ 1.491.575,05 para 

Serviços Técnicos para Intervenções de Controle de Cheias; e d) para a SVMA R$ 

3.000.000,00 para Implantação do Parque dos Búfalos. A proposta do novo Plano 

Modificativo no valor total de R$ 360.137.683,23 foi aprovada por unanimidade na forma 

da Resolução nº 53. O Conselho se dispôs a aprovar liberações “Ad Referendum” necessárias 

para atender as solicitações de recursos da SVMA para utilização de recursos previstos no 

Orçamento Aprovado em dotação incompatível com o Fundo, uma vez que forem apresentadas 

soluções para as adequações orçamentárias e ou arranjos institucionais e as propostas forem 

compatíveis com as disposições legais do FMSAI. Passou então para Assuntos para 

Deliberação em Reunião Posterior, foi apresentada a (i) projeção elaborada por COPLAN 

que considera os desembolsos programados, as entradas de recursos e rendimentos, 

demonstrando a importância da programação para a liquidez do Fundo. A projeção apresenta 

ainda uma entrada de recursos e rendimentos acima do previsto no orçamento, com a 

programação atual seria possível uma aplicação incremental com maior disponibilidade nos 

dois últimos meses. A SEHAB apresentou (ii) proposta de utilização do saldo excedente no 

aporte do Programa Casa da Família, um aporte de 73 milhões do município alavancaria 

recursos na ordem de 846 milhões de reais. Foi discutida ainda a necessidade de (iii) solução 

para a questão da Inadimplência da PMSP com a SABESP, cujos valores ficam retidos em 

conta específica, sendo discutida como uma possível solução a negociação da dívida. Foi 

levantada a questão da necessidade de (iv) revisão do Plano Municipal de Saneamento, o 

Conselho entende sua importância e irá discutir oportunamente os trabalhos e a criação de 

comissão para a questão. Nada mais a ser tratado o Presidente do Conselho encerrou a 

reunião às 16:00. Em, 30 de maio de 2017. 

 

 

 

Ivan Shirahama Loureiro de Lima 

Secretário Executivo do FMSAI 

 

 

Publicado em DOC em 08/06/2017 pág 62 


