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ATA EXECUTIVA 

 
1ª. Reunião Extraordinária de 2010 

Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO  
 
Data:  24 de março de 2010  
Local: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - 

prédio 1 - 5º andar – Alto de 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, Secretaria de Saneamento e Energia 
• Antonio Vaz Serralha, Secretaria da Fazenda 
 
Conselheiros pelo segmento Municípios: 
• José Augusto de G. Pereira, P.M Santo Antonio do Pinhal 
• Ediney Taveira Queiroz, P.M Paraguaçu Paulista 
• Luiz Antonio Hussne Cavani, P.M Itapeva 
 
Conselheiros pelo segmento Sociedade Civil Organizada: 
•   Hugo Marcos Piffer Leme, Associação dos Eng, Agrônomos do Estado de SP- ASSEMAE 
•   Paulo Bezerril Júnior, Instituto de Engenharia – IE 
•   Luiz Carlos Pignagrandi, Sind. Trab. Água, Esgoto e Meio Ambiente - SINTAEMA 
•   Luiz Sutti, FAESP 
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1. ABERTURA.  

Francisco Graziano Neto, Secretário Estadual do Meio Ambiente e Presidente do COFEHIDRO 
deu as boas vindas, constatou quórum iniciando os trabalhos. 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO COFEHIDRO de 15.10.2009 
 
Aprovada, como apresentada. 
 
3. COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA. 
 
Agostinho Kretan Grillo, Diretor do Departamento de Operacionalização do FEHIDRO informou 
que as deliberações do Conselho concedendo prazo para projetos atrasados surtiram efeito 
favorável para 635 projetos, o que representou financeiramente aproximadamente R$ 20 
milhões. Alguns municípios e entidades da Sociedade Civil Organizada foram inscritos no CADIN 
porque não cumpriram o prazo. O Presidente sugeriu que na próxima reunião apresentem 
propostas, por exemplo, conferindo ônus e bônus aos tomadores e divulgar um ranking dos 
Comitês de bacia, a fim de que o Conselho não fique doravante a mercê de deliberações 
prorrogando os prazos.  
 
Agostinho também lembrou os Conselheiros que o Banco do Brasil será em breve o novo Agente 
Financeiro FEHIDRO e enfatizou preocupação quanto aos trâmites dessa transição, visto 
também experiência anterior de mudança do Agente Financeiro, e para tanto já iniciaram 
tratativas a fim de minimizar os aspectos da gestão que venham a prejudicar o fluxo do 
andamento dos trabalhos. 
 
Rosa Mancini, Secretária Executiva do COFEHIDRO, disse que o FEHIDRO está levando adiante 
a política de maior integração com os diversos departamentos que desenvolvem os instrumentos 
de gestão e para tanto criaram inclusive um grupo que trata do tema, também estão 
desenvolvendo gestão para harmonizar os procedimentos dos Agentes técnicos, e entre os 
Agentes técnicos e os Comitês. Oscar Gozzi, representando CRHi informou que o PL 43 que 
dispõe sobre a dominialidade das águas subterrâneas deve ter andamento favorável para que 
continue com a gestão estadual. Do PL 315 que dispõe sobre as porcentagens das 
compensações financeiras aos estados e municípios, estão fazendo gestões técnicas e políticas, 
o tema está em andamento.  
 
4. TAXA DE ADMINSTRAÇÃO BANCÁRIA SOBRE OS RECURSOS DO FEHIDRO. 
 
Como sugerido e solicitado pelo Conselheiro Nério Garcia, Prefeito de Sertãozinho, foi 
apresentado estudo demonstrando várias ferramentas financeiras, de diversas instituições, que 
poderiam ter gerado maior rentabilidade aos recursos FEHIDRO, cerca de R$ 4 milhões. Ao final 
chegou-se a conclusão que pelo novo contrato com o Agente financeiro as aplicações do 
Tesouro não vão pagar taxa superior a 0,1% de taxa de administração e ademais a Lei que cria 
o fundo indica que tem que estar aplicado em uma instituição financeira oficial indicada pela 
junta de coordenação da Secretaria da Fazenda.    
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5. DELIBERAÇÕES 
 
a. Deliberação COFEHIDRO nº 113/2010 que dispõe sobre o plano de 
aplicação de recursos para 2010 e dá outras providências. 
 
APROVADA. Com a inclusão do item: 9)  o total disponível no ano de 2010 
para investimentos a serem repartidos entre os colegiados é de R$ 
67.826.063,17. 
 
b. Deliberação COFEHIDRO nº 114/2010, que altera o prazo para início dos 
empreendimentos contratados até 27.02.2009, estabelece prazo para 
execução dos empreendimentos atrasados, e concede prazo para prestação de 
contas da última parcela. 
 
APROVADA. 
Na próxima reunião haverá apresentação de propostas a fim de que o Conselho não 
fique doravante a mercê de novas deliberações prorrogando prazos 
 

7. OUTROS ASSUNTOS. 

Conselheiros parabenizaram a gestão de Francisco Graziano Neto, Secretário do Meio Ambiente 
e Presidente do COFEHIDRO, diante da possibilidade de mudança de gestão devido ao processo 
eleitoral no exercício de 2010. Também da mesma forma consideraram muito importante a 
participação do Conselheiro Paulo Bezerril Júnior pela sua entidade, o Instituto de Engenharia, 
que deverá se ausentar da participação no Conselho. 
 

Esta Ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas, sendo que a Ata completa 
contém a íntegra desta reunião extraordinária. 

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