GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS – COFEHIDRO

1

ATA EXECUTIVA

2

1ª. Reunião Extraordinária do COFEHIDRO de 2018.
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Data : 05 de março de 2018.
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Benedito Braga, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e Presidente do COFEHIDRO,
Lurdes Maria Torres da Silva Maluf, Secretaria do Meio Ambiente-SMA,
Marcos Antonio Fernandes, Secretaria da Fazenda,
Pablo Uhart, Secretaria de Planejamento e Gestão.

Helena Berto Tomazini Sorroche, P. M de Alto Alegre,
José Geraldo Garcia, P. M. de Salto,
João C. dos Santos, P.M de Garça,
João B. de Lima, P.M de Sto. Antonio da Alegria.

Paulo Roberto Tinel – ASSEMAE,
Márcio Gonçalves de Oliveira - ABES,
Cláudio Bedran - ONG Planeta Verde.

Rui Brasil Assis - Secretário Executivo do COFEHIDRO e Coordenador de Recursos Hídricos,
Carolina Miramar de S. Almeida - Diretora Departamento de Operacionalização do FEHIDRO,
Andre Dias de Souza–Diretor do Centro Captação Aplicação Rec. Investimento do FEHIDRO,
Rosanis de Oliveira Santos–Diretora do Centro de Apoio Técnico Operacional do FEHIDRO,
Dartan Gravina - Taquígrafo.
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1. Abertura.
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Benedito Braga, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e Presidente do COFEHIDRO
cumprimentou todos, agradeceu as presenças e depois de constatado o quórum regimental deu
início aos trabalhos.
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2. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2017 do COFEHIDRO, realizada
em 27.09.2017.
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Ata aprovada por unanimidade.
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3. Comunicações:
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O Presidente comunicou que em sua gestão procurou dar ênfase na aceleração do processo de
implementação do importante instrumento de gestão, a cobrança pelo uso da água. Apresentou
em quadro síntese a evolução da implantação da cobrança: em 2016 três Comitês de Bacia
iniciaram a cobrança, os CBHs Tietê-Batalha, Tietê-Jacaré e Ribeira de Iguape-Litoral Sul; em
2017 mais quatro Comitês emitiram os boletos de cobrança, CBHs Pardo, Sapucaí Mirim-Grande,
Baixo Pardo-Grande e Mogi-Guaçu. Em 2018 o CBH Mantiqueira emitiu boletos em janeiro e ainda
para o ano a previsão é do início da cobrança em mais cinco CBHs: Turvo-Grande, Médio
Paranapanema, Pontal do Paranapanema, Aguapeí-Peixe e Alto Paranapanema. Assim, prevê-se
que até o final de 2018 serão 19 dos 21 Comitês de todo o Estado aplicando esse instrumento de
gestão. Ressaltou que aumentou sensivelmente o valor médio das indicações ao FEHIDRO
minimizando a pulverizaçãode de recursos a pequenos projetos de baixo impacto nas bacias. Em
2014 o valor médio era R$ 340 mil; em 2015 o valor médio passou para R$ 504 mil, com redução
das reprovações técnicas de 17% em relação a 2014; em 2016 o valor médio passou para R$ 622
mil e as reprovações reduziram 13% em relação a 2015; e finalmente em 2017 o valor médio dos
projetos atingiu R$ 719 mil, com índice de reprovações a ser apurado no fechamento do exercício.
O Secretário Executivo e Coordenador de Recursos Hídricos, Sr. Rui Brasil Assis, esclareceu que o
GT encarregado do acompanhamento da reestruturação do FEHIDRO não concluiu a revisão dos
Manuais FEHIDRO (MPO), acrescentando que o trabalho está em andamento e é minucioso,
justificando ainda que diversos trabalhos tem sido demandados à Coordenadoria, como os
preparativos para participação do sistema paulista de recursos hídricos no inédito evento do 8º
Fórum Mundial da Água, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília.
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4. Apresentações:
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4.1 - Relatório de Atividades do FEHIDRO 2017
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O Secretário Executivo informou que a apresentação do Relatório cumpre o inciso IV, do artigo
6°, do Decreto estadual nº 48.896, de 26 de agosto de 2004. O Plano de Aplicação de Recursos
foi aprovado pela Deliberação COFEHIDRO nº 176, de 09 de março de 2017 constando como
Anexo I do Relatório. Foram detalhados os empreendimentos contratados, por fonte de recurso,
com 380 empreendimentos indicados pelos Colegiados, no Anexo III, e pelo Anexo IV os
empreendimentos em análise pelos Agentes Técnicos com prazo para contratação até 29 de junho
de 2018. A distribuição ficou equilibrada entre os vários programas, com a recuperação da
qualidade das águas tendo o maior número de empreendimentos em valores de investimentos, e
também foram relevantes os empreendimentos de gestão da demanda. Dos repasses do Tesouro,
70% vinculados ao FEHIDRO com R$ 63.183.091,43, descontado PIS/PASEP e repasses efetivos
da Secretaria da Fazenda ao Fundo em 2017 totalizaram R$ 54.000.000,00, mas não foram
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simultâneos, pois ocorrem conforme as necessidades de desembolso. Dos Recursos da Cobrança
foi detalhada a arrecadação e os valores arrecadados na área de cada Comitê de Bacia
perfazendo R$ 90.444.168,67. Os recursos para custeio foram consolidados, esclarecido que são
liberados aos colegiados na dependência da prestação de contas e em quatro parcelas ao longo
do ano. Finalizou apresentando tabelas da relação de tomadores inadimplentes, ressaltando que
na elaboração do Relatório, com data base dezembro de 2017, não existiam empreendimentos
com inadimplência financeira declarada pelo Agente Financeiro. Também listou as dezessete
Deliberações produzidas pelo COFEHIDRO em 2017 e, os registros da reestruturação do Fundo,
iniciada em janeiro de 2016, com contrato aditado, prorrogando o prazo até 30 de dezembro de
2017, alterando-se os produtos da Fase II que passaram a ser: elaboração de estudo jurídico para
fundamentação da proposta e desenvolvimento de termos de referência para contratação de
empresa ou entidade elegível para exercer o papel de Agente técnico. O contrato foi encerrado no
prazo previsto.

82

4.2 - Proposta final de Reestruturação do FEHIDRO – Fundação Vanzolini.
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Apresentação pelo Prof. Dr. Mauro de Mesquita Spinola, coordenador dos trabalhos pela Fundação
Carlos Alberto Vanzolini. Esclareceu que foram realizadas as atividades previstas em contrato para
diagnóstico e desenvolvimento da reestruturação do FEHIDRO; foi elaborado o Plano de
Implantação para cada uma das iniciativas propostas, incluindo a revisão dos Manuais de
Procedimento, tanto o de Investimento como o de Custeio; juntamente com a alteração de textos
legais e regulamentares; e uma proposta de Termo de Referência para contratação de serviços da
administração indireta do Estado ou empresa privada para atuar como Agente Técnico FEHIDRO
para atuar e coordenar atividades em todo o Estado. O novo modelo a ser implantado prevê um
processo de transição a ser coordenado pela SECOFEHIDRO.
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4.3 - Espaço São Paulo no 8º Fórum Mundial da Água.
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Conforme estabelecido na última reunião do COFEHIDRO foi apresentado detalhadamente o
conteúdo da programação de atividades do Espaço São Paulo no 8º Fórum Mundial da Água, de
18 a 23 de março de 2018, que ocorrerá pela primeira vez no Brasil, em Brasília–DF. Trata-se de
um evento marcante, de grande porte, com importantes presenças do cenário internacional e
nacional dos recursos hídricos, onde o Sistema Paulista de Recursos Hídricos apresentará seus
avanços e realizações. A Coordenação da licitação e operacionalização da gestão do Espaço foi
delegada à Fundação Agência de Bacias PCJ. Foi constituído um Grupo Coordenador com
representantes da Coordenadoria de Recursos Hídricos da SSRH, pelo Secretário Executivo da
SECOFEHIDRO, Coordenadoria de Planejamento Ambiental-CPLA da Secretaria do Meio Ambiente,
um representante dentre os ordenadores de despesas das Secretarias Executivas dos CBHS: AT,
BS, Pardo, PCJ, PP e RB. Das atividades preparatórias que se encontram em andamento foi
apresentado lay out do estande com dimensões de 204 m2. O projeto prevê entre outros espaços
um auditório para 30 pessoas, copa, cabine para tradução simultânea, recepções, rampa de
acessibilidade, sala VIP e espaço ciber. A SANASA será também patrocinadora do Espaço
disponibilizando 10.000 copos d'água. Na grade do Programa o conceito é que o espaço será um
ponto de encontro atrativo aproveitando a oportunidade para divulgar o sistema paulista,
funcionando das 10 às 22h, com diversas atividades, entre elas o painel de discussão, espaço
para Secretários de Estado convidados, e no dia 22 de março um espaço denominado
"Compartilhando a Água" com São Paulo recebendo os Estados vizinhos PR, MG e RJ. Também
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serão distribuídos 2000 armazenadores pendrive contendo informações básicas, em português e
inglês, do sistema paulista como os indicadores das UGRHIs, situação dos recursos e hídricos, a
qualidade das águas, diversos Planos, outorga, enquadramento e cobrança. O Presidente
parabenizou todos os envolvidos.
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5. DELIBERAÇÕES
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5.1 - Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 189, de 14 de dezembro de 2017 que
“Altera prazos estabelecidos nas Deliberações COFEHIDRO nº 176 e nº 182 e dá
outras providências”.

120
121
122
123
124
125
126

O Secretário Executivo e Coordenador de Recursos Hídricos Sr. Rui Brasil Assis, apresentou e
esclareceu a Deliberação, ressaltando que seria um enorme retrabalho cancelar todos os projetos
recomeçando do zero. Informou que foram abertos dois períodos de indicação, sendo o último
para o final de outubro. Optou-se pela prorrogação de prazo Ad referendum pela Deliberação
COFEHIDRO nº 189, até 29 de junho de 2018, que surtiu efeito de imediato, após a prorrogação
o FEHIDRO já contratou 66 empreendimentos que somam o valor de R$ 73,5 milhões. A
Deliberação foi aprovada por unanimidade.
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5.2 - Referendum à Deliberação COFEHIDRO nº 190, de 18 de dezembro de 2017 que
“Define referência para os valores de mão de obra e serviços na aprovação técnica de
empreendimentos indicados ao FEHIDRO e dá outras providências”.
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Foi esclarecido pelo Secretário Executivo que essa é uma demanda de uma parcela relevante dos
Tomadores e Agentes Técnicos do FEHIDRO, já que os valores do MPO ficaram defasados ao
longo dos anos, implicando incoerência para aprovação técnica de alguns empreendimentos. Para
efeito de aferição de valores pode ser adotado qualquer consulta de referência das tabelas
produzidas pelos diversos órgãos e entidades da administração pública, ou realização do serviço
de pesquisa no mercado. A Deliberação foi aprovada por unanimidade.

136
137
138

5.3 - Deliberação COFEHIDRO nº 191, de 05 de março de 2018 que “Estabelece
diretrizes para regularização de débitos de usuários inadimplentes em relação à
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e dá outras providências”.
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Em reuniões com o DAEE, as Fundações Agências de Bacias PCJ/AT/SMT e PGE foram
estabelecidos critérios e diretrizes visando uniformizar os procedimentos para cobrança de
usuários inadimplentes no Estado, respeitando a autonomia da Autarquia e das Fundações. A
Deliberação tem caráter de recomendação, mas os atores envolvidos se compromissaram a adotar
os procedimentos unificados, o que inclui inscrição dos inadimplentes no CADIN e na Dívida ativa,
no devido tempo da Lei. O Sr. João C. dos Santos, Prefeito P.M. de Garça, propôs incluir o número
máximo de parcelas, não sendo inferior ao valor estipulado, tratando assim o devedor de forma
igualitária. O Presidente ressaltou a flexibilização pelo Artigo 3º, § 4º que respeitado o
parcelamento máximo de sessenta meses, excepcionalmente os dirigentes responsáveis pela
cobrança poderão, mediante justificativa e fundamentação, adotar outras condições. A
Deliberação foi aprovada por unanimidade.
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5.4 - Deliberação COFEHIDRO nº 192, de 05 de março de 2018, que “Dispõe sobre o
Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2018 e dá outras providências”.
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O Plano de Aplicação do FEHIDRO como todos os anos deve ser aprovado no Conselho. Apresenta
a estimativa de receita, ajuste referente ao orçamento 2017 do que não foi realizado
integralmente, remuneração dos Agentes Técnicos e do Agente Financeiro. A exemplo do ano
anterior foram mantidos 10% de recursos para investimento no CORHI e 90% para os CBHs, com
5% reservados para o Custeio do sistema como um todo. Em 2018 a novidade na coluna
"comprometidos/2018" possibilita a antecipação de recursos no período do PPA vigente. A
Deliberação foi aprovada por unanimidade.
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5.5 - Deliberação COFEHIDRO nº 193, de 05 de março de 2018, que “Altera o prazo
para início dos empreendimentos constantes do Anexo”.

161
162
163
164
165
166

A SECOFEHIDRO procedeu a um levantamento dos contratos com prazo para liberação da 1ª
parcela vencidos ou a vencer e, devido ao período eleitoral em 2018 foi sugerida a prorrogação do
prazo para pagamento da 1ª parcela até dezembro de 2018, evitando o meio do ano devido ao
período eleitoral, sendo o prazo até quatorze de dezembro de 2018, portanto os tomadores terão
também maior prazo para concluir o processo licitatório, considerando que geralmente há
recursos ao longo do processo licitatório. A Deliberação foi aprovada por unanimidade.
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6. OUTROS ASSUNTOS.
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Não tendo outros assuntos a tratar, o Sr. Benedito Braga, Secretário de Saneamento e Recursos
Hídricos e Presidente do COFEHIDRO, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião.
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Benedito Braga
Presidente do COFEHIDRO
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Rui Brasil Assis
Secretário Executivo do COFEHIDRO
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