Ata da 2a. Reunião Extraordinária de 2005 do COFEHIDRO

Aos doze de julho de dois mil e cinco, às dez horas, realizou-se na sede da Secretaria de
Energia, Recursos Hídricos e Saneamento - SERHS do Estado de São Paulo, sita à Rua
Bela Cintra, 10º andar – São Paulo – Capital, a 2a. Reunião Extraordinária do ano de 2005,
do COFEHIDRO, registrando-se a presença dos seguintes Conselheiros do segmento
Estado: Rui Brasil Assis, Secretário Executivo do COFEHIDRO e representante suplente da
Secretaria de Energia Recursos Hídricos e Saneamento; Martinus Filet, representante da
Secretaria do Meio Ambiente; Viviana Aparecida Nannini, representante suplente da
Secretaria de Economia e Planejamento; e Isamu Otake, representante suplente da
Secretaria da Fazenda. Pelo segmento dos Municípios compareceram os seguintes
Conselheiros: João Carlos Forssel Neto (titular), Prefeito Municipal de Itanhaém; Marco
Antonio Vieira de Campos (titular), Prefeito Municipal de Iperó; Euclasio Garutti (titular),
Prefeito Municipal de Piacatu; José Alberto Gimenez (titular), Prefeito Municipal de
Sertãozinho; Paulo Sérgio Corrêa Leite (suplente), Prefeito Municipal de Ipaussu; e João
Batista Alves (suplente), Prefeito Municipal de Onda Verde. Representando o segmento da
Sociedade Civil compareceram os Conselheiros João Pedro Apolinário (titular), representante
do Sintaema; Prof. Arlei Benedito Macedo (titular), representante da FIESP; Maria Luiza
Borges Ribeiro (titular), representante da Fundação SOS Mata Atlântica; Carlos Alberto
Pinheiro de Souza (suplente, na condição de titular na presente reunião), representante da
Assoc. Cultural Ambiental da Região de Interlagos – ACEAM. Registrou-se ainda as
presenças dos seguintes convidados: José Luiz Albuquerque Filho, do IPT; José Alberto
Martins, da CATI; Maria Regina Rodrigues, do Banespa; Francisco Cervantes Lopes,
Vereador; Douglas L. Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Itanhaém; Claudette M. Hahan;
da Fundação Florestal; Luciene Ribeiro, da SMA/CPLEA; Fortuno Vendram, Vereador; Maria
Emilia Botelho, da CETESB; Márcio Correa Ribeiro, do DAEE; Leni M. Araújo, da CETESB;
Marcelo Cardoso, do ISA; e ainda, Kátia Simões Parente, Flávia Braga Rodrigues, André
Dias de Souza e Antônio Tavares Simas da SERHS. 1) Abertura: Dando início à reunião o
Secretário Executivo justificou a ausência do Presidente do COFEHIDRO, Secretário Mauro
Arce, e informou sua solicitação para que o Secretário Executivo, na condição de
representante do Secretário no COFEHIDRO, presidisse a reunião. Na seqüência registrou a
presença da unanimidade dos membros do COFEHIDRO e consultou os Conselheiros sobre
a concordância com os itens seguintes previstos na pauta, a saber: 2) Aprovação da Ata da
1a. Reunião Extraordinária de 18/01/05; 3) Comunicações; 4) Assuntos a deliberar: 4.1)

Referendum às Deliberações 068, 069, 070 e 071; 4.2) Deliberação 072 que “Altera a
redação do Manual de Procedimentos Operacionais para utilização de recursos de
Investimento”; 4.3)Deliberação 073 que “Dispõe sobre a contratação de serviços de
consultoria pela Secretaria Executiva do COFEHIDRO com recursos de custeio” e 5) Outros
assuntos. Manifestada a concordância de todos passou à discussão dos assuntos da pauta.
2. Aprovação da ata da reunião realizada em 18/01/05: o assunto foi colocado em
discussão e não havendo propostas de alteração a mesma foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. 3) Comunições: O Secretário Executivo destacou a reportagem
da capa do caderno II do DOE, edição de 26 de maio de 2005, que aborda o recorde de
recursos disponibilizados pelo FEHIDRO para o exercício e informa que recentemente o
Senhor Governador, por proposta da SERHS, elegeu o projeto “Implementação da Política
Estadual de Recursos Hìdricos – FEHIDRO” como um dos 46 projetos estratégicos do
Estado, os quais passarão a ter gerenciamento especial, sob a coordenação geral da
Secretaria do Planejamento. Também informou sobre o evento a ser organizado em
comemoração aos 10 (dez) anos de assinatura do primeiro contrato do FEHIDRO, para o
qual sugeriu uma comissão tripartite para a organização, que poderia ser um membro de
cada segmento com apoio de represenntes dos Agentes Técnicos e do Agente Financeiro.
Não houve manifestações de candidatos para estas representações. Na seqüência, foram
apresentados o número de indicações de empreendimentos encaminhadas pelos Comitês de
Bacia à SECOFEHIDRO até a presente data, num total de 263 (duzentos e sessenta e três),
sendo que destes 136 (cento e trinta e seis) estão em análise na SECOFEHIDRO, 96
(noventa e seis) estão com os Agentes Técnicos e 25 (vinte e cinco) já foram aprovados
pelos Agentes Técnicos e estão em contratação pelo Agente Financeiro. Informou sobre os
243 (duzentos e quarenta e três) ofícios encaminhados sobre os projetos em atraso no prazo
de execução, em mais de 90 (noventa) dias, sujeitos à declaração de inadimplência. Dando
continuidade, expôs a alteração do período de vigência do Plano Estadual de Recursos
Hídricos para 2005 – 2007, em fase de encaminhamento pela Casa Civil ao Senhor
Governador. 4) Assuntos a Deliberar – 4.1) Deliberações Ad referendum: Deliberação
068 - Autoriza recebimento de doação de recursos financeiros da AmBev ao FEHIDRO,
destinados ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí;
Deliberação 069 - Remaneja recurso de custeio para investimento, no CBH-SMG;
Deliberação 070 - Altera prazo para inicio de empreendimentos objeto da Deliberação
COFEHIDRO Nº 63/2004 e dá outras providências; e Deliberação 071 - Altera prazo para
inicio de empreendimentos contratados em 2004 e dá outras providências. Foi justificado
pelo Secretário Executivo, caso a caso, a necessidade da publicação das referidas

Deliberações e colocado o assunto em discussão não houve manifestações, sendo as
mesmas submetidas à votação e aprovadas. 4.2) Deliberação 072/05 - Altera a redação do
Manual de Procedimentos Operacionais para utilização de recursos de Investimento: foi
relatada a criação de Grupo de Trabalho pelo COFEHIDRO na última reunião, de
encaminhamento de propostas de emendas e o processo que culminou nas propostas de
emendas apresentadas sobre as alterações no MPO. Na seqüência aprovou-se por
consenso o conteúdo geral das emendas e apresentadas alguns destaques, os quais foram
discutidos e votados caso a caso, resultando no novo texto cuja íntegra consta de anexo à
presente Deliberação. Destaca-se proposta de representante do segmento dos municípios de
excluir a obrigatoriedade de apresentação prévia ao protocolo de solicitações de
financiamento junto aos Comitês de Bacia, das licenças ambientais. O assunto foi discutido,
prevalecendo a obrigatoriedade, entretanto, foram recomendadas gestões junto aos órgãos
ambientais no sentido de que se dê prioridade para os licenciamentos objeto de
empreendimentos FEHIDRO. A Senhora Maria Emilia, agente técnica da CETESB,
manifestou que esse encaminhamento representa uma pressão indevida por parte do
Conselho sobre os órgãos ambientais. Colocada em votação, a recomendação foi aprovada
com seis votos favoráveis, um contrário e duas abstenções. 4.3) Deliberação 073/05 –
Dispõe sobre contratação de serviços de consultorias: o Secretário Executivo expôs o
conteúdo da Deliberação, que em seguida foi colocada em discussão, não se registrando
manifestações contrárias. Na seqüência foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade, ficando a cargo da SECOFEHIDRO a execução de procedimentos para a
contratação destas consultorias. 5. Outros assuntos – Foi aberta a palavra e como não se
registrou inscrições o Secretário Executivo do COFEHIDRO, no exercício da Presidência,
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Rui Brasil Assis
Secretário Executivo do COFEHIDRO

Ata aprovada por ocasião da 1a. Reunião Ordinária de 2006, realizada em 06/02/06.

