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

Ata da Reunião
13ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e Infraestrutura
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2015 às 10:00, foi realizada no Auditório
do Edifício Martinelli (26º andar) – a Décima Terceira Reunião Extraordinária do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1)
Instalação da 13ª Reunião Extraordinária. Havendo quórum, a reunião foi instalada
pelo Presidente do Conselho, Secretário Municipal de Habitação - SEHAB José
Floriano de Azevedo Marques Neto, que registrou a presença do Conselheiro Suplente
da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB – Secretário Adjunto Osvaldo
Misso, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras – SMSP – Secretário Adjunto Miguel Reis Afonso, Conselheiro
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Suplente da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF –
Secretário Adjunto Rogério Ceron de Oliveira, Conselheiro Suplente da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA – Secretário Adjunto Ricardo
Brandão Figueiredo, Conselheiros Titular e Suplente representantes do Conselho
Municipal de Habitação – CMH – Sr. Rafael Borges Pereira e Sra. Eliete Calisto da
Cruz respectivamente e Conselheiros Titular e Suplente representantes do Conselho
Municipal de Meio Ambiente Sustentável – CADES – Sra. Marta Amélia de Oliveira
Campos e Sr. Ângelo Iervolino respectivamente. Registrada ainda a presença da
Engenheira Denise Lopes de Souza e do Engenheiro Luis Henrique Tibiriçá Ramos da
SEHAB, do Assessor da SMSP Fernando E. A de Mello da SMSP e dos Assessores
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da SIURB Ana Camila Miguel e Fábio Muniz. Foi distribuído aos Conselheiros material
técnico de apoio para subsidiar a reunião. (2) Apresentação e Posse dos Novos
Membros do Conselho. O Presidente do Conselho dá boas vindas aos Conselheiros
representantes do CADES que se apresentam e assinam o Termo de Posse. Assina
também o Termo de Posse o Conselheiro Suplente de SVMA. Os novos Conselheiros
Titular e Suplente da Secretaria Municipal da Gestão - SMG, antiga SEMPLA não
compareceram à reunião, tendo em vista a recente reorganização daquela Secretaria.
(3) Informe – Orçamento 2015 Readequado. Apresentado informe sobre a
publicação dos Decretos Municipais nºs 56.010 de 24/03/2015 que readequou a
dotação orçamentária do Programa de Regularização Fundiária e 56.020 de
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31/03/2015 que promoveu adequação de diversas dotações para viabilizar
parcialmente as necessidades de acordo com o deliberado na 7º Reunião Ordinária
ocorrida em 17/03/2015. (4) Deliberação – Referendo de Autorizações de
CG
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Transferência de Recursos efetivadas em 2015 pelo Presidente do Conselho.
Conforme deliberado na 7ª Reunião Ordinária do Conselho, tendo em vista que o
Plano de Investimentos ainda não estava integralmente consolidado e frente à
necessidade de dar continuidade aos contratos em andamento, o Presidente do
Conselho autorizou transferências de recursos para as demandas do 1º trimestre do
exercício, cuja retroatividade foi amparada pelo Decreto de Execução Orçamentária.
Essas autorizações são objeto da solicitação de referendo dos Conselheiros, na forma
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da Minuta da Resolução nº 27 de 31 de março de 2016. A resolução apresenta em seu
anexo único quadro com a relação de processos com recursos autorizados no valor de
R$ 12.446.453,10 para o Programa Mananciais incluindo Serviços Técnicos
Especializados, R$ 8.130.478,05 para o Programa de Regularização Fundiária
incluindo Serviços Técnicos Especializados e R$ 31.923.706,20 para o Programa de
Urbanização de Favelas incluindo Serviços Técnicos Especializados em um total de
R$ 52.500.637,35. Foi informado ainda que só foi possível viabilizar empenhos de
recursos para os meses de janeiro e fevereiro, sendo que para março as cotas
orçamentárias estariam sendo disponibilizadas nesta data. Foram esclarecidas as
dúvidas
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apontadas

pelo

Conselheiro

Rafael

Borges

acerca

da

resolução,

acrescentando que todos os processos indicados na resolução proposta se referem a
ações que já se encontravam em andamento em 2014, em sua grande maioria já nos
planos do FMSAI e parte nos planos do FUNDURB e que neste exercício tiveram que
migrar para o FMSAI tendo em vista a indisponibilidade de recursos daquele fundo,
mas todas ações compatíveis com as destinações de recursos do FMSAI. Após
esclarecimentos as autorizações foram Referendadas por Unanimidade na forma da
Resolução nº 27 de 31/03/2015. (5) Deliberação – Apreciação e Aprovação do
Plano de Investimento do FMSAI para 2015 na Fonte 03. De forma a subsidiar a
apreciação da proposta do Plano de Investimentos do FMSAI/2015 na forma da Minuta
da Resolução nº 28 de 31/03/15 foi distribuída planilha com o demonstrativo dos
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montantes de investimentos previstos, sendo destacado na primeira coluna o recurso
destinado ao 1º trimestre e na coluna seguinte os valores complementares de 2015
para cada aplicação em empreendimentos e ações previstas, de acordo com os
montantes totais aprovados na 7ª Reunião Ordinária de 17/03/15.

Para o

entendimento e visualização da proposta foi feita apresentação iniciando pelas
CG
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intervenções da SEHAB, indicando seu estágio em dezembro de 2014 e previsão de
evolução em 2015. Foram também indicadas as frentes de obras que sofreriam
paralisação de serviços em decorrência da disponibilidade financeira atual da
Prefeitura para investimentos e da impossibilidade do FMSAI acomodar todas as
demandas e a decisão de se investir em frentes mais adiantadas com potencial de
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finalização. As intervenções a cargo da SEHAB totalizam: (i) Programa de
Urbanização de Favelas (Projetos e Obras) R$ 82.536.244,00; (ii) Programa
Mananciais (Projetos e Obras) R$ 22.521.463,88; (iii) Programa Mananciais
(Indenizações) R$ 1.000.000,00; (iv) Regularização Fundiária (Projetos e Obras) R$
6.852.104,00; (v) Serviços Técnicos Especializados (Urbanização de Favelas) R$
31.750.000,00; (vi) Serviços Técnicos Especializados (Mananciais) R$ 17.700.000,00
e (vii) Serviços Técnicos Especializados (Urbanização de Favelas) R$ 13.560.158,73
totalizando R$ 175.919.970,61 restando ainda a programar R$ 5.488.730,40 no limite
da parcela destinada à SEHAB. A SEHAB informou que irá apresentar na próxima
reunião do Conselho um resumo dos produtos de projeto elaborados até o momento
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no RENOVA SP que em 2014 recebeu recursos do FUNDURB e agora em 2015
passa a integrar o plano de investimentos do FMSAI. O Conselheiro Rafael Borges
questiona sobre os casos em que haverá paralisações de obras se somente irão
receber recursos o ano que vem. O Presidente esclarece que sim, e que a decisão de
paralisar algumas frentes é necessária para que outros empreendimentos que geram
habitação e que estão mais adiantados possam finalizar. O Conselheiro Rafael Borges
questiona ainda sobre os custos dessas paralisações. O Secretário Floriano esclarece
que não há custo nas paralisações, não serão medidos custos de canteiro e não terão
custos quando as frentes de obras forem retomadas. Prosseguindo, na seqüencia foi
feita a apresentação das intervenções propostas pela SMSP pelo Assessor Fernando
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Elias. Esclareceu que os recursos serão destinados a serviços e obras de drenagem e
contenção de encostas, contenção de margens de encostas e melhorias de viários
lindeiros subdivididas em 16 subprefeituras. Informa que algumas intervenções
estavam programadas para execução com recursos do FUNDURB e que agora foram
direcionadas para o FMSAI. É apresentada uma planilha com detalhes das
intervenções, conforme material distribuído aos Conselheiros que totaliza R$
19.969.771,77, sendo R$ 17.175.683,37 para Serviços e Obras e R$ 2.794.088,40
CG
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para Serviços Técnicos. O Conselheiro Rafael Borges questiona sobre os critérios
utilizados pela SMSP para a priorização dessas intervenções dentre outras
necessárias. O Assessor Fernando esclarece que o critério foi ter demanda da
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população e estar em situações mais críticas. O Conselheiro Ângelo Iervolino reforça o
esclarecimento do Engenheiro Fernando indicando, como conhecedor de várias
regiões apresentadas, a necessidade de intervenções nas áreas críticas. Em seguida
foi iniciada pelo Conselheiro Secretário Osvaldo Misso a apresentação preparada pela
SIURB que totaliza R$ 144.585.998,76, sendo R$ 100.587.022,49 para Serviços e
Obras

de

Controle

de

Cheias,

R$

40.373.061,46

para

Serviços

Técnicos

Especializados e R$ 3.625.914,80 para Indenizações nas áreas de intervenção das
obras. Foram apresentados detalhes das intervenções, em especial Canalização do
Córrego Ponte Baixa que conta com recursos do PAC, intervenções no Córrego
Cordeiro com a previsão de implantação de três reservatórios, intervenções do
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Programa de Redução de Alagamentos – PRA, projetos complementares para as
intervenções nos Córregos Aricanduva, Zavuvus, Ipiranga e Tremembé, e dos
recursos destinados aos serviços técnicos de gerenciamento dos programas. A
Conselheira

Marta

Amélia

solicita

esclarecimentos

sobre

os

valores

para

gerenciamento informados pela SIURB e seus percentuais e reforça a colocação do
Conselheiro Rafael Borges sobre a necessidade de apresentar justificativas para a
priorização das ações propostas pela SMSP, solicitando que fique documentado.
Denise informa então que vai solicitar complementações à SMSP e à SIURB e enviar
posteriormente juntamente com as apresentações em CD. O Conselheiro Secretário
Osvaldo Misso esclarece que o gerenciamento na SIURB deve corresponder a um
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percentual de 1 a 2% do custo total das obras. Após apresentações e esclarecimentos
foi Aprovado por Unanimidade o Plano de Investimentos do FMSAI 2015 na Fonte
03 em um total de R$ 340.475.741,14 na forma da Resolução nº 28 de 31/03/2015.
Ao final, Denise informa que o Tribunal de Contas do Município – TCM encaminhou ao
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI ofício com vistorias realizadas por técnicos
daquela Corte de Contas onde se registrou que a qualidade da recomposição do
pavimento após a execução de serviços pela SABESP não estão atendendo a
legislação municipal. Nesse mesmo ofício o TCM informa que iria notificar o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo. Como esse assunto é de competência do Comitê
CG
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Gestor do contrato de saneamento, pois está no âmbito daquele contrato, em recente
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reunião do Comitê Gestor do contrato foi apresentado o ofício do TCM em questão
para ciência, ficando a SABESP de verificar as ocorrências registradas e apresentar
esclarecimentos. Encerramento da 13ª Reunião Extraordinária do CGFMSAI. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente encerra a reunião às 11:30 hs
cumprimentando a todos.
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