GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS – COFEHIDRO
Rua Bela Cintra, 847 - Consolação - São Paulo-SP

ATA EXECUTIVA
1ª. Reunião Extraordinária do COFEHIDRO de 2012.
Data: 03 de abril de 2012.
Local: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
R. Bela Cintra, 847 - São Paulo-SP - Gabinete do Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos.
Participantes:
Conselheiros pelo segmento Governo do Estado de São Paulo:
• Edson de Oliveira Giriboni, Secretário do Saneamento e Recursos Hídricos e Presidente do
COFEHIDRO;
• Walter Tesch, Secretário Executivo do COFEHIDRO;
• Rogério Menezes de Mello, Secretário Adjunto do Saneamento e Recursos Hídricos (Convidado)
• Antonio Vaz Serralha, Secretaria da Fazenda;
• Lurdes Maria T. S. Maluf, Secretaria de Meio Ambiente;
• José Roberto Generoso, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Segmento Municípios:
• Daniel Ferreira da Fonseca, P.M. de Cajamar, representado por Luiz Vasconcelos Filho;
• Luiz Marinho, P.M. de São Bernardo do Campo, representando por Gilmar Mangueira da
Silva;
• Osvaldenir Rizzato, P.M. Santa Salete;
• Décio José Ventura, P. M da Estância Balneária de Ilha Comprida.
Segmento Sociedade Civil Organizada:
• Hugo Marcos Piffer Leme, Associação dos Eng. Agrônomos do Estado de SP-ASSEMAE;
• Luiz Carlos Pignagrandi, Sind. Trab. Água, Esgoto e Meio Ambiente-SINTAEMA;
• Anícia Aparecida Baptistello Pio, FIESP - Federação das indústrias do Estado de São Paulo;
• Miron Rodrigues da Cunha, CDPEMA.
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Pauta: Estabelecida pelos ofícios COFEHIDRO Nºs.01 a 22/2012.
1. ABERTURA.
Edson de Oliveira Giriboni Secretário do Meio Ambiente e Presidente do COFEHIDRO agradeceu
as presenças, deu as boas vindas, iniciando os trabalhos.
2. APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFEHIDRO, realizada em
06. 12. 2011.

Foi Aprovada.
3. COMUNICAÇÕES:
Apresentação dos resultados da Deliberação COFEHIDRO Nº 121/2011
Dispõe sobre a alteração de prazo para início de empreendimentos contratados até 13.08.2010.
Do total de 168 projetos 81 foram cancelados e 87 estão em execução. O Conselheiro Miron
Rodrigues da Cunha solicitou esclarecimentos sobre os recursos de R$ 2.640.000 do Comitê do
Alto Tietê que não foram creditados por equívoco nos cálculos efetuados pela gestão anterior da
CRHi. Foi esclarecido que os recursos foram creditados na conta do Comitê do Alto Tietê, e os
projetos que foram aprovados no Comitê contemplando os recursos, se serão reapresentados
ou se farão parte de uma carteira de projetos, ou não, é uma questão interna do Comitê, a
gestão dos recursos cabe exclusivamente ao próprio Comitê. O Conselheiro salientou que o
recurso foi devolvido, mas sem correção da inflação pelo período. Rogério Menezes, disse “A
questão do que fazer com os projetos de recursos que foram cancelados é uma autonomia dos
Comitês de bacia no sistema de recursos hídricos porque foram eles que deliberaram a alocação
para esse ou aquele tomador, desse ou daquele projeto, e o que for decisão do Comitê dizendo,
por exemplo, se o projeto tal teve problemas burocráticos de análise pelo Agente Técnico, mas
se é pretensão do Comitê insistir no projeto, com o tomador, ou novo tomador, seja qual for o
problema que ocorreu, e o Comitê delibera sobre isso, não cabe ao COFEHIDRO carimbar
nenhum recurso e mandar para o Comitê dizendo que tem que atender aquele projeto”.
Foi informado que o procedimento para o custeio das despesas dos membros do segmento
Sociedade Civil Organizada participarem de eventos promovidos pelo sistema estadual de
recursos hídricos está tramitando, primeiro como proposta de Projeto de Lei e depois pelo
Decreto do Governador. Foi encaminhado para que o material seja distribuído eletronicamente
por email aos Conselheiros, que terão prazo de quinze dias para suas manifestações,
simultaneamente a Secretaria Executiva fará uma consulta jurídica esclarecendo se deverá
formalizar aprovando por Deliberação do COFEHIDRO.

3
4. DELIBERAÇÕES.

Aprovada a Deliberação COFEHIDRO Nº 123/012, de 03 de abril de 2012, por
unanimidade.
Dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 2012 e dá outras providências
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH aprovou a Deliberação Nº 136 em 13.12.2011
distribuindo os recursos no valor de R$ 61.875.592,79 sendo 91% para investimentos dos quais
90% são destinados aos CBHs e 10% ao CORHI. Foi comunicada correção referente ao ano de
2010 no valor de R$ 266.723,65 para ajuste da remuneração dos Agentes Técnicos e do Agente
Financeiro. Foi detalhado pelo demonstrativo do Plano de Aplicação que os recursos totalizando
R$ 2.640.000 destinados ao Comitê do Alto Tietê foram incluídos no montante destinado ao
Comitê no total de R$ 11.156.059,00 conforme a Deliberação COFEHIDRO Nº 120, e que desse
montante considerando o período de 01 de abril de 2011 até 29 de fevereiro de 2012 o Comitê
só conseguiu gastar nos projetos apresentados R$ 914.546,83.
A Conselheira Anícia Baptistello disse que o Conselho deveria repensar os procedimentos de
reembolso aos colegiados na articulação com os Estados vizinhos e a União, e foi encaminhado
que ocorrerá uma apresentação detalhada da prestação de contas do custeio de funcionamento
do sistema dando conhecimento ao Conselho.

Aprovada a Deliberação COFEHIDRO Nº 124/2012, de 03 de abril de 2012, por
unanimidade.
Estabelece prazo para a execução dos empreendimentos financiados com recursos de anos
anteriores a 2009, estipula execução financeira mínima para empreendimentos financiados com
recursos de 2009, e concede prazo para prestação de contas da última parcela.
O Artigo 1º foi alterado estabelecendo o prazo até 15 de novembro de 2012.

Aprovada a Deliberação COFEHIDRO Nº 125/2012, de 03 de abril de 2012, por
unanimidade.
Suspendeu o Prêmio COFEHIDRO para o ano 2012.

4
5. OUTROS ASSUNTOS.
Foi constituído pela Casa Civil do Governo do Estado um Grupo de Trabalho - GT especial que
irá promover estudos e propor medidas para o aprimoramento da distribuição dos recursos
oriundos de Fundos geridos pelo Governo do Estado e será comunicado ao COFEHIDRO os
encaminhamentos afetos ao Fundo estadual FEHIDRO.
O Sistema de Informação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - SINFEHIDRO estará
disponível oferecendo informações básicas também para consulta da sociedade. O SINFEHIDRO
é o sistema online de acompanhamento e controle de todas as fases dos empreendimentos e
projetos contemplados com os recursos do FEHIDRO.
Rogério Menezes encaminhou pauta para reunião extraordinária do COFEHIDRO a fim de
apreciarem Deliberação que racionaliza, sobretudo, o fluxo dos projetos do FEHIDRO dando
prioridade para projetos regionais ao invés de pequenos projetos que captam pequenos
recursos. Também em tempo oportuno deverá ocorrer uma revisão profunda do Manual de
Procedimentos Operacionais do FEHIDRO e debate sobre a contratação de Agentes Técnicos
terceirizados especializados.
Esta Ata foi elaborada pelo taquígrafo Dartan Gravina em conformidade com as laudas
taquigráficas. A Ata completa contém a íntegra de todos os debates ocorridos nesta 1ª reunião
extraordinária de 2012.

Edson de Oliveira Giriboni
Presidente do COFEHIDRO

Walter Tesch
Secretário Executivo do COFEHIDRO

