
 

 
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 1 

1ª Reunião Ordinária do COFEHIDRO de 2014 2 

Data e horário: 03 de dezembro de 2014, às 14hs. 3 
Local: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. 4 

 Rua Bela Cintra, 847 - São Paulo-SP - Gabinete da SSRH - Sala dos Conselhos. 5 

Participantes (Conselheiros): 6 

Segmento Governo do Estado de São Paulo: 7 

 Márcio Rea, Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos e Presidente do 8 
COFEHIDRO; 9 

 Walter Tesch, Secretário Executivo do COFEHIDRO; 10 

 Lurdes M. Torres, Secretaria de Meio Ambiente; 11 

 José Roberto Generoso, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 12 

Segmento Municípios: 13 

 Roque Normélio Hoffmann, P.M de Araçariguama; 14 

 Heitor Camarim Junior, P.M de Laranjal Paulista; 15 

 Benedito Rafael da Silva, P.M de Salesópolis; 16 

 Jairo da Costa e Silva, P.M de Tarumã. 17 

Segmento Sociedade Civil Organizada: 18 

 Anícia B. Pio – FIESP; 19 

 Paulo Roberto Tinel – ASSEMAE. 20 
21 
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1. ABERTURA. 22 

Walter Tesch, Secretário Executivo do COFEHIDRO comunicou que na ausência do 23 
Presidente do COFEHIDRO Mauro Arce, o Secretário Adjunto de Saneamento e 24 
Recursos Hídricos Marcio Rea conduziria os trabalhos como Presidente do COFEHIDRO. 25 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 

30.05.2014. 27 

Aprovada. 28 

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013. 29 

Walter Tesch, Secretário Executivo do COFEHIDRO, apresentou os resultados analíticos 30 

resumidos conforme o explicativo material documentado distribuído antecipadamente aos 31 
Conselheiros. Apresentou uma visão geral da contratação dos empreendimentos 32 

indicados em 2013 por quantidade de contratos, valores contratados, empreendimentos 33 
cancelados, por PDC’s, conforme o tipo de empreendimento, a remuneração com 34 
pagamentos dos Agentes Técnicos predominando órgãos como o DAEE, CATI, CETESB, 35 

e IPT e do Agente Financeiro Banco do Brasil e o repasse do tesouro da União ao 36 
tesouro estadual R$ 58.257.226,91. No exercício de 2013, 5 (cinco) CBH’s efetuaram 37 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos; apresentou também dados de reembolso 38 

de Custeio para funcionamento das Secretarias Executivas dos CBHs, do CORHI e da 39 
Secretaria Executiva do Fundo, e finalmente um resumo de todas Deliberações 40 

COFEHIDRO produzidas em 2013. 41 

4. COMUNICAÇÕES: 42 

a) Novo SINFEHIDRO 43 

Maria Cristina Martinez, do Departamento de Comunicação da CRHi, apresentou o 44 

protótipo destacando inovações como modernização da plataforma, banco de dados 45 
aumentado, melhor organização das informações e maior confiabilidade, infográficos, 46 
ficha dos Tomadores online podendo ser acessado em qualquer local pela internet, 47 

acessibilidade para pessoa com deficiência e para a terceira idade, design expansivo, 48 
mapa dos empreendimentos com time line, mostrando a vida dos empreendimentos e 49 

possibilitando acesso a arquivos diversos e campos complementares, relatórios 50 
especializados, campo de acesso ao cidadão remodelado, facilidade e rapidez para 51 

inclusão de gerenciamento de conteúdo, Institucional FEHIDRO, informações sobre os 52 
CBH’s, fotos ilustrativas e outras informações, além da sessão “Fale Conosco” e o “Mapa 53 
do site”. A previsão é para que em fevereiro/2015 o site entre na fase de teste, mas por 54 
solicitação do Secretário foi acordado para entrar definitivamente no ar em junho/2015. 55 

b) Balanço FEHIDRO do quadriênio 2011 a 2014 56 

O Secretário Executivo apresentou uma visão geral organizado ano a ano os contratos 57 
concluídos do FEHIDRO e o total de recursos investidos, inclusive com gráficos 58 
demonstrativos, contratos em andamento e em execução, os contratos não iniciados e 59 
suas circunstâncias, contratos assinados e o valor médio por segmento, por Agente 60 
Técnico e por PDC sendo que o PDC 2 referente a aproveitamento múltiplo e controle 61 
dos recursos hídricos obteve a maior captação de recursos por valor médio de contrato, 62 

conforme os PDCs são definidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos-PERH. 63 
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Apresentou dados sobre Tomadores inadimplentes, sendo que para ação judicial são 2 64 
casos, CADIN 31, Inadimplência 6, Liminar 7, Recurso 2 e Termo de Encerramento 10. 65 

Na sequência os Conselheiros debateram sobre os empreendimentos inadimplentes e da 66 
necessidade dos Tomadores receberem avisos e ao mesmo tempo comprometerem-se 67 
com o acompanhamento dos projetos e como sugestão os CBHs estabelecerem 68 

comissão de acompanhamento dos projetos. Foi alertado que a tendência para os 69 
inscritos no CADIN é legitimar para cobrança judicial. Ao final da apresentação foi 70 
considerado que diante do universo de projetos a porcentagem é pouco significativa o 71 
que também indica a eficiência do sistema. O Secretário retratou todos os dados de 72 
custeio do sistema de gerenciamento e das Secretarias Executivas por CBH e 73 

SECOFEHIDRO ano a ano inclusive o custeio financiado pela Cobrança do uso da água. 74 
Realizaram também inventário da situação e das necessidades prementes das 75 
Secretarias Executivas por CBH demonstrando que é preciso fortalecer as Secretarias 76 
Executivas. Sobre a cobrança, os CBH’s que estão cobrando ou aptos a iniciarem a 77 

cobrança são 14 e o valor total cobrado desde 2007 atingiu R$ 181.211.989,12. Também 78 
foram apresentados desafios e perspectivas do FEHIDRO e, nesse sentido, houve 79 

encaminhamento de que a SECOFEHIDRO apresente oportunamente uma proposta de 80 
alterações com vistas a melhorias no Fundo para apreciação do COFEHIDRO. 81 

5. DELIBERAÇÕES. 82 

Aprovada Deliberação COFEHIDRO Ad Referendum nº 146, de 03 de junho de 2014 83 
que restaura o contrato FEHIDRO nº 205/2006 e retira suas inadimplências técnica e 84 

financeira. 85 

O Presidente do COFEHIDRO solicitou elaboração de um relatório discriminando a 86 

situação de todos tomadores inadimplentes. 87 

A Deliberação COFEHIDRO de 03 de dezembro de 2014, que dispõe sobre adequação 88 
do subitem 3.4.3 do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO foi apreciada, 89 
mas não foi aprovada. 90 

Paulo Tinel (ASSEMAE) sugeriu que os empreendimentos que necessitarem de obras 91 
sejam vinculados aos PDC’s, discutindo não apenas a porcentagem, mas o mérito da 92 
construção. Diante do impasse houve consenso que o tema deveria ser mais 93 

aprofundado e reapresentado em nova reunião. 94 

6. OUTROS ASSUNTOS. 95 

Encaminhamento: Será criado Grupo de Trabalho tripartite para formular propostas de 96 
revisão do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO - MPO, formatar 97 
deliberação aos CBH’s sobre o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 98 
água, fortalecer financeiramente o FEHIDRO, incorporando os rendimentos das 99 
aplicações financeiras dos saldos do Fundo retidos pela Secretaria da Fazenda e 100 

referente aos recursos ao FEHIDRO pela regulamentação do artigo 36 da Lei estadual nº 101 
7.663/1991, que versa sobre os royalties da exploração do gás natural, petróleo e 102 
recursos minerais. 103 
O Governador Geraldo Alckmin assinou em novembro adesão ao Pacto Nacional pela 104 
Gestão das Águas, sendo possível que o Fundo abra conta específica para receber 105 
doações, inclusive de contribuintes individuais, o Secretário Walter Tesch como gesto 106 

simbólico de incentivo à contribuição de pessoas físicas foi o primeiro a contribuir com 107 

importância financeira para o FEHIDRO. 108 
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A próxima reunião do Conselho será convocada para o mês de fevereiro ou nos primeiros 109 
dias de março de 2015. 110 

Marcio Rea 111 
Presidente do COFEHIDRO 112 

Walter Tesch 113 

Secretário Executivo do COFEHIDRO 114 


