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ATA EXECUTIVA  

 
2ª. Reunião Extraordinária de 2009  

Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO  
 
Data:  15 de outubro de 2009 
  
Local:  Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 – prédio 1 – 5º andar – Pinheiros - São Paulo – SP. 
 
Participantes: 
 
Conselheiros pelo segmento Governo do Estado de São Paulo: 
• Francisco Graziano Neto, Secretário do Meio Ambiente e Presidente do COFEHIDRO 
• Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini, Secretária Executiva do COFEHIDRO 
• Rui Brasil Assis, representante da Secretaria de Saneamento e Energia 
• Antonio Vaz Serralha,  representante da Secretaria da Fazenda 
 
Conselheiros pelo segmento Municípios: 
• José Augusto de Guarnieri Pereira, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Pinhal 
• Carlos Arruda Garms, Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista 
• Luiz Antonio Hussne Cavani, Prefeito Municipal de Itapeva 
• Nério Garcia da Costa, Prefeito Municipal de Sertãozinho 
 
Conselheiros pelo segmento Sociedade Civil Organizada: 
• Hugo Marcos Piffer Leme, Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - 
ASSEMAE 

• Anícia Aparecida Baptistello Pio, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 
• Paulo Bezerril Júnior, Instituto de Engenharia 
• Luiz Carlos Pignagrandi, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente – 
SINTAEMA 

 
Pauta: conforme estabelecido nos ofícios COFEHIDRO de números 1768 a 1789 / 2009,  de 
30.09.2009, enviados aos Conselheiros.   
 
1. ABERTURA 

Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do COFEHIDRO, agradeceu as presenças e deu as 
boas vindas. Explicou a ausência do Secretário Francisco Graziano Neto no início da reunião, 
pois seria priorizada a leitura das propostas de alteração do Manual de Procedimentos 
Operacionais para Investimento. Após a discussão cujo resultado encontra-se no item 4.c. deu-
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se início formal à reunião com a presença do Secretário Francisco Graziano Neto, que deu as 
boas vindas. 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COFEHIDRO, realizada 
em 13.05.2009 
 
Aprovada, como apresentada. 

3. COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA: 

a. esclarecimento sobre o valor da taxa de administração do Fundo cobrada pela Agente 
Financeiro; 

Segundo sugestão do Conselheiro Nério Garcia da Costa, prefeito municipal de Sertãozinho, o 
tema será pautado para a próxima reunião do Conselho, com apresentação da proposta do 
banco Caixa Econômica Federal.  

b. justificativas para o aumento da remuneração dos Agentes Técnicos; 

- CPLA informou que adquiriu móveis, computadores, aumentou a quantidade de vistorias e 
desenvolveu banco de dados para controle dos processos; 

- Cetesb utilizará os recursos para treinamento, capacitação e aprimoramento interno dos 
técnicos, adequação e melhoria dos equipamentos, serviços gráficos e outros materiais; 

- CEA utilizará para melhoria da estrutura de organização e da equipe técnica, para capacitação 
e treinamento dos técnicos e para o deslocamento nas vistorias.  

c. treinamento dos novos Agentes Técnicos definidos no artigo 150 do Decreto nº. 54.653 de 
06.08.2009;   

Em função do Decreto nº. 54.653 foram criados mais quatro novos Agentes Técnicos e todos 
capacitados pela SECOFEHIDRO, que são: CBRN, Instituto Botânico, Instituto Florestal e o 
Instituto Geológico. 

d. balanço da Deliberação nº 106/2009, que altera o prazo para o início dos empreendimentos 
contratados até 30.04.2008, estabelece prazo para execução dos empreendimentos atrasados 
e concede prazo para prestação de contas da última parcela.   

O Diretor do Departamento de Operacionalização do FEHIDRO Agostinho Kretan Grillo 
Guimarães demonstrou que dos 456 contratos 203 foram concluídos, 34 cancelados, 100 
retomaram a execução, 32 pagamentos autorizados, 9 inscritos no CADIN – Estadual da 
Secretaria da Fazenda, 1 sub judice, 59 em análise pelo Agente Técnico e 18 sem 
manifestação. Tendo como resultado que retornou para os Comitês uma verba dos recursos 
FEHIDRO de aproximadamente R$ 4 milhões. 

4. DELIBERAÇÕES 
 
a. Deliberação COFEHIDRO nº 110/2009 - “Disponibiliza os recursos provenientes dos 
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empreendimentos cancelados por não terem sido iniciados até 13.08.2009 em conformidade 
com a Deliberação nº. 106/2009.”  

Aprovada como apresentada. 

b. Deliberação COFEHIDRO nº 111/2009 - “Altera o prazo para início dos empreendimentos 
contratados até 30.09.2008, estabelece prazo para execução dos empreendimentos atrasados 
e concede prazo para prestação de contas da última parcela.” 

Aprovada como apresentada. 

c. Deliberação COFEHIDRO nº 112/2009 – “Aprova alterações no Manual de Procedimentos 
Operacionais para Investimentos – MPO do FEHIDRO, e em seus Anexos.” 

Aprovada.  

Os comentários dos Conselheiros referentes  às diversas propostas apresentadas estão em 
inteiro teor na Ata Completa. As principais alterações aprovadas foram: 
 
- redução do valor da contrapartida para 2% dos municípios com menos de 50.000 habitantes, 
5% para municípios com mais de 50.000 habitantes e menos de 200.000 e 10% para 
municípios com mais de 200.000 habitantes, para o estado e para entidades privadas sem fins 
lucrativos; 
 
- obrigação para as entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, de publicar em jornal de 
circulação regional, quando da contratação de serviços ou compras de valores superiores a R$ 
8.000,00; 
 
- procedimentos para o registro de tomadores inadimplentes no CADIN - Estadual, criado em 
2008, que bloqueia o repasse de recursos por órgãos do Estado a qualquer entidade, pública 
ou privada. 
 
Observação: A versão final do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento do 
FEHIDRO foi publicada no D.O.E. de 31.10.2009. 

Esta Ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas, sendo que a Ata completa 
contém a íntegra desta 2ª. Reunião Extraordinária. 

 
 
 
Francisco Graziano Neto 
Presidente do COFEHIDRO  
 
 
 
Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini  
Secretária Executiva do COFEHIDRO 


