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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO  

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS  
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS – COFEHIDRO 

Rua Bela Cintra, 847 - Consolação - São Paulo-SP.  

ATA EXECUTIVA   1 

1ª. Reunião Extraordinária do COFEHIDRO de 2016. 2 

Data e horário: 29 de janeiro de 2016, às 14h00. 3 
Local: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos.   4 

Rua Bela Cintra, 847, 14º Andar - São Paulo-SP  -    Sala dos Conselhos. 5 

Conselheiros e Conselheiras participantes por Segmento: 6 

Governo do Estado de São Paulo: 7 

 Benedito Braga, Sec. de Saneamento e Rec. Hídricos e Presidente do COFEHIDRO; 8 
 Laura Stela N. Perez, Representante da Secretaria do Meio Ambiente; 9 
 Rui Brasil Assis, Secretário Executivo do COFEHIDRO; 10 
 José Antonio Parimoschi, Secretaria de Planejamento e Gestão; 11 
 Antonio Vaz Serralha, Secretaria da Fazenda 12 

Municípios: 13 

 Ana Maria Gouvea - Prefeita de  Piquete, 14 
 Ricardo da Silva Sobrinho - Prefeito de Santo Antônio da Alegria, 15 
 José Alberto Gimenez - Prefeito de Sertãozinho,  16 

Sociedade Civil: 17 

 Anícia Baptistello Pio – FIESP, 18 
 André Elia Neto - UNICA 19 
 Paulo Tinel - ASSEMAE, 20 
 Thaisa Helena Serpa - AFCRC 21 
 Cláudio Bedran - ONG Planeta Verde. 22 
 Gilmar Ogawa – FAESP. 23 

1. ABERTURA. 24 

Benedito Braga, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e Presidente do 25 
COFEHIDRO agradeceu as presenças e deu início aos trabalhos.  26 

2. COMUNICAÇÕES. 27 

O Presidente do COFEHIDRO informou que no final de 2015 foi assinado contrato com a 28 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini para a reestruturação do Fundo Estadual de Recursos 29 
Hídricos – FEHIDRO, conforme antiga reivindicação do próprio Conselho, de forma a 30 
promover maior eficiência e eficácia na administração do Fundo. Informou ainda, que o 31 
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Programa Especial de Fomento (Deliberação COFEHIDRO nº155/2015) que trata da redução 32 
da demanda hídrica em áreas sob escassez críticas segue em andamento, e no momento 33 
está em preparação o Decreto regulamentador. Rui Brasil Assis, Secretário Executivo do 34 
COFEHIDRO lembrou a todos que continuam abertas as inscrições de recadastramento das 35 
entidades do segmento Sociedade Civil que queriam participar da eleição no CRH.  36 

3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23.07.2015. 37 

A Ata foi aprovada como apresentada por unanimidade. 38 

4. Apresentação do Relatório de Atividades FEHIDRO 2015. 39 

O Secretário Executivo apresentou uma síntese do Relatório e seus Anexos, esclarecendo 40 
que o objetivo é apresentar aspectos do desenvolvimento do FEHIDRO e que todas as 41 
informações estão disponíveis também no site SIGRH. Destacou que no exercício anterior os 42 
colegiados indicaram 282 empreendimentos, destes 115 foram contratados e 167 continuam 43 
em análise, com prazo para contratação até 31 de março de 2016, sendo a maior parte da 44 
aplicação dos recursos em programas de qualidade de água e despoluição incluindo projetos 45 
e obras, depois os de planejamento e proteção aos mananciais. O Agente Técnico CETESB 46 
foi o que mais analisou empreendimentos. Os tomadores inadimplentes somam 70, sendo 47 
que 29 estão inscritos no CADIN. 48 

5. DELIBERAÇÕES. 49 

5.1) Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 159, de 15.12.2015 que “Estabelece 50 
prazos e procedimentos para empreendimentos elencados na Deliberação COFEHIDRO 51 
nº 140, de 25 de novembro de 2013 e Anexo III da Deliberação COFEHIDRO nº 142, de 02 52 
de abril de 2014.” 53 

Foi esclarecido pelo Secretário Executivo que a Deliberação procurou oferecer condições 54 
para a conclusão de empreendimentos que por motivos diversos foram interrompidos em 55 
decorrência do enquadramento em outras Deliberações que estabeleceram prazos não 56 
cumpridos. Dos 381 empreendimentos que foram enquadrados anteriormente em 57 
Deliberações de prazo, 321 conseguiram atingir seus objetivos até 2015, porém um resíduo 58 
de 18 empreendimentos não conseguiram ser concluídos dentro do prazo estipulado. 59 
Atualmente mesmo alguns tomadores já tendo solucionado as pendências, os respectivos 60 
contratos não podem ser considerados concluídos devido à restrição da própria Deliberação 61 
que fixava prazo, desta forma, após análise de cada caso a Deliberação apenas fixa prazos e 62 
relaciona os empreendimentos para que cada ator no sistema possa finalizar os mesmos. 63 
Ressaltou-se ainda que 3 tomadores não tomaram nenhuma providência sendo declarados 64 
inadimplentes. Na sequênica a Deliberação foi colocada em votação e aprovada por 65 
unanimidade. 66 

5.2) Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 160, de 15.12.2015 que “Altera prazo da 67 
Deliberação COFEHIDRO nº 148, de 04 de março de 2015, que dispõe sobre o início dos 68 
empreendimentos contratados.” 69 

Foi explicado pelo Secretario Executivo, que o prazo para recebimento da 1ª parcela foi 70 
prorrogado em um primeiro momento para dezembro de 2015, pela Deliberação COFEHIDRO 71 
nº 148/2015, porém constatou-se no começo de dezembro que muitos tomadores não 72 
conseguiriam atender ao prazo, uma vez que os processos licitatórios encontravam-se em 73 
andamento. Assim, como forma de não sobrecarregar o sistema com retrabalho, o prazo para 74 
recebimento da 1ª parcela pelos tomadores foi prorrogado para 31 de março de 2016, 75 
possibilitando a conclusão dos processos licitatórios em andamento. A Deliberação foi 76 
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colocada em votação e aprovada por unanimidade. 77 

5.3) Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 161, de 15.12.2015 que “Altera prazos da 78 
Deliberação COFEHIDRO nº 149, de 04 de março de 2015, que dispõe sobre o Plano de 79 
Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2015.” 80 

Como detalhado anteriormente no Relatório de Atividade sobre as indicações de 2015, a 81 
Deliberação nº. 161 apenas estabelece a prorrogação de prazos e possibilidade de resolução 82 
de pendências dos tomadores junto aos Agentes técnicos para contração dos 83 
empreendimentos indicados no ano de 2015. A Deliberação foi colocada em votação pelo 84 
Presidente e aprovada por unanimidade. 85 

5.4) Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 162, de 29.12.2015 que “Autoriza a 86 
contratação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini para a reestruturação do Fundo 87 
Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.” 88 

Como o Presidente já informara nos comunicados  (primeiro item da pauta), foram  cumpridas 89 
todas as formalidades administrativas para contratação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini 90 
para a reestruturação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Foi informado 91 
pelo Sr. Secretário, que todos os documentos que envolvem a contratação e andamento do 92 
trabalho estão divulgados no portal transparência e no site SIGRH. Foi esclarecido que todos 93 
os atores do sistema poderão participar dando sugestões e sendo entrevistados durante o 94 
processo. Foram levantadas indagações à respeito do caráter de excepcionalidade do 95 
contrato e foi esclarecido aos Conselheiros que isso se deu apenas em função do Decreto 96 
Estadual que recomenda, em função da crise econômica nacional, corte no custeio de órgãos 97 
e Secretarias governamentais, porém atendeu-se a todas as exigências legais para a 98 
contratação. A Deliberação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 99 

5.5) Deliberação COFEHIDRO nº163, de 29 de janeiro de 2016 que “Dispõe sobre o 100 
Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2016 e dá outras providências.” 101 

O Secretário Executivo detalhou todo o Plano de Aplicação, tendo como previsão da receita 102 
orçamentária R$ 54.500.060,00 que após os ajustes o saldo dos recursos a serem 103 
distribuídos ficou no montante de R$ 39.689.832,60. Foi sugerido rever o programa de 90% 104 
de recursos para investimento e 10% para custeio, sendo esclarecido que se trata de uma 105 
prerrogativa do CRH. Foi levantado também se para os colegiados que estão efetuando a 106 
cobrança pelo uso da água se faz necessária a distribuição de recursos de custeio com verba 107 
da compensação, uma vez que eles recebem o custeio da cobrança. A partir desta discussão 108 
os conselheiros solicitaram que eles tivessem mais acesso à informação da prestação de 109 
contas das Fundações Agência de Bacia. Foi esclarecido que já é feita a prestação de contas 110 
nos respectivos órgãos colegiados, porém que um resumo será apresentado ao COFEHIDRO 111 
oportunamente. A Deliberação após votação, foi aprovada por unanimidade. 112 

ENCERRAMENTO. 113 
Não tendo outros assuntos a tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a 114 
reunião. 115 

Benedito Braga  116 
Presidente do COFEHIDRO  117 

Rui Brasil Assis  118 
Secretário Executivo do COFEHIDRO 119 


