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Às 18h40m, no Auditório do 10º andar do Edifício Martinelli, sala 102, Weber Sutti, 1 

representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 2 

Coordenador no Grupo Gestor, cumprimentando os presentes, dá início à terceira 3 

reunião extraordinária do Grupo Gestor da Operação Urbana Consorciada Água 4 

Branca, conforme convocação é verificada a presença dos respectivos conselheiros, 5 

tendo como sequencia a leitura e a apreciação das atas das reuniões anteriores, 6 

pergunta se há comentários em relação às atas. A Sra. Paula Santoro, representante 7 

titular das Entidades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – FAU/USP informa 8 

que fez a revisão das atas, e há pendências não atendidas, falta conteúdo e 9 

esclarecimentos. Solicitações não Atendidas: jogo de mapas ainda não entregue; 10 

consulta sobre auxilio transporte; informações sobre assuntos a serem encaminhados 11 

a CTLU para monitorar o processo. Sobre a ata de 02/07, sugestões: consulta novo 12 

conselho eleitoral, representante, pois já se tomou decisões com um número de 13 

membros menor para a sociedade civil. Inclusão de conteúdos. Descrever nas atas o 14 

conteúdo apresentado. Transcrição das atas convocar a Secretaria da Educação 15 

sobre equipamentos públicos. Aprovação do calendário anual. Informa que a Fábrica 16 

dos Sonhos, AP 11, na reunião do dia 02 aparece como equipamento culturas a ser 17 

terminado, e na reunião de agosto aparece como equipamento cultural já terminado. 18 

Pergunta se os R$ 106.000.000,00 são para terminar a obra, ou é retorno financeiro 19 

com equipamento que foi gasto. No que consiste o cumprimento das exigências 20 

ambientais. Há uma observação nas atas que esse cumprimento seria postergado 21 

para novembro/14, questiona se esse adiamento foi feito. Considerando o 22 

prolongamento da Auro Soares até a Santa Marina, que haveria necessidade de 23 

mudança dos trilhos da CPTM, questiona se houve acordo com a Companhia, onde 24 

seria interessante convidá-los para participar do Grupo Gestor. Pergunta também 25 

sobre os laudos da contaminação do terreno da CET, onde está prevista a construção 26 

das novas unidades, se já existe resultado desse trabalho, se já foi estudada a 27 

possibilidade de uso habitacional na área, considerando a contaminação, e pede a 28 

disponibilização da gravação do dia 14/07. Sugere construir uma agenda de reuniões 29 

com as Secretarias envolvidas nas intervenções da Operação Urbana. A equipe do 30 

território CEU, Parques Lineares/SVMA. Pede a disponibilização dos estudos 31 

contratados e elaborados que subsidiaram a aprovação da Operação Urbana, dentre 32 

eles os estudos contratados pelo Banco do Brasil, que determinou as áreas que 33 

potencialmente sofrerão transformação, bem como os valores da Terra. Sugere 34 

melhorias no regimento, melhor detalhamento, alguns pontos não estão claros, como 35 
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por exemplo, como vistas aos documentos e processos atinentes a Operação Urbana. 36 

Sugere a possibilidade da coordenação das reuniões seja acompanhada por algum 37 

representante da sociedade civil. Acredita que nem tudo deva ser liberado hoje, 38 

gostaria de ter enviado o material antes, mas sua leitura não tira a possibilidade de 39 

aprovação das atas, a única inclusão de conteúdo que pede expressamente é da ata 40 

do dia 02, coloca formalmente seus pedidos, para que não sejam esquecidos.  Sr. 41 

Weber Sutti, agradece a Sra. Paula e esclarece que em relação a ata o único ponto 42 

que tem questão objetiva é na página 2, parágrafo quinto. Propõe incluir a 43 

apresentação como anexo, sendo que esta já está disponibilizada na página da São 44 

Paulo Urbanismo, questiona a todos se isso já seria o suficiente, pois aprovando as 45 

atas é possível elucidar alguns pontos levantados pela Sra. Paula. Sra. Paula 46 

Santoro, propõe aprovarmos como está constando a observação que será elabora 47 

outra ata para que conste a apresentação do Sr. Gustavo. Sr. Weber Sutti, informa 48 

que não é viável termos outra ata tratando da mesma reunião.  Sr. Eduardo Della 49 

Manna, sugere disponibilizar a integra da gravação a exemplo de outros conselhos. 50 

Concorda que o objetivo da Ata é ser sucinta, mas é importante todos terem acesso a 51 

informação. Sr. Weber Sutti, informa que quando enviar a ata encaminhará o link da 52 

gravação do áudio, sugere aprovar a ata da primeira reunião que há consenso. Pede 53 

que caso haja algo a corrigir seja apontado objetivamente, e quando houver questões 54 

especificas que devam constar em ata, estas sejam informadas no momento, para que 55 

sejam providenciadas. Em relação à ata da primeira reunião ordinária de 24/06/2014, 56 

questiona se algum membro tem alguma sugestão, observação a fazer. Não havendo 57 

manifestação, considera aprovada a ata da primeira reunião. Em relação à segunda 58 

ata, de 02/07/14, informa que será aprovada junto à ata da segunda reunião 59 

extraordinária, se estiver tudo certo. O áudio será enviado. Pede que às observações, 60 

se houverem, sejam feitas de maneira objetiva para que possamos sistematizar e 61 

trazer para próxima reunião. Passando aos informes. Sr. Paulo Cauhy, pede uma 62 

inclusão na pauta. Informa que entregará uma carta a Coordenação, e gostaria de 63 

fazer a leitura para compartilhar com os demais representantes. Sr. Weber Sutti, 64 

concede, porém pede para realizar após os informes e afirma ter ocorrido um mal 65 

entendido quanto a solicitação dos mapas. Acreditou que aqueles entregues na 66 

primeira reunião eram suficientes. Anotada a solicitação da Sra. Paula Santoro quanto 67 

ao fornecimento de uma cópia impressa dos mapas. Quanto ao auxílio transporte 68 

informa que foi negado em consulta realizada por e-mail. Se houver necessidade 69 

poderá formalizar esta consulta, bem como a resposta aos membros. No tocante a 70 
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CTLU informa que a pauta é publicada com uma semana de antecedência no site da 71 

CLTU, bem como no Diário Oficial. O membro que tiver interesse pode solicitar a 72 

inclusão de seu nome que avisaremos que a pauta já se encontra disponível. Quando 73 

encaminhar proposta para CTLU será encaminhado também para o Conselho Gestor. 74 

A ata assinada consta do site. SMDU deixaria de votar para existir a paridade. Sra. 75 

Maria Elena, qual a dificuldade para fazer a eleição? Participou da outra e foi rápida. A 76 

preocupação é com a forma do encaminhamento, pois não se sente satisfeita. 95% da 77 

sociedade civil quer garantir a questão da habitação. Sr. Antônio Carlos Cintra do 78 

Amaral Jr, representante suplente da SP Urbanismo, informa que nada foi para CTLU. 79 

O que pode ter sido encaminhado são propostas antigas, não há nada para lei nova. 80 

Sra. Paula Santoro pede para comunicarem o que  for encaminhado. Sr. Weber Sutti 81 

esclarece que  o EIVI do Jardim das Perdizes não é de competência desta SMDU. Em 82 

relação à questão do processo eleitoral a eleição da CMPU será demorada. Estamos 83 

estudando forma de fazer a eleição. Há uma proposta. Ao invés de tirar a SMDU, fazer 84 

a mudança do regimento para garantir a paridade. Essa é a forma que entendeu para 85 

acabar com este impasse. Discorre ainda sobre o trabalho demandado, onde as vagas 86 

ofertadas não tiveram interessados. A melhor forma. Não e aberta a palavra, mas 87 

pode ser revista. O regimento pode ser revisto. Consulta os representantes do grupo 88 

se pode ficar sem o voto da SMDU para manter a paridade, entendendo não ser a 89 

melhor forma, mas que pode ser uma solução. Ainda esclarece que o TSE não libera 90 

as urnas neste momento por conta das eleições que estão por vir. Sra Júpira Cauhy 91 

diz que as urnas do TSE não foram liberadas na eleição passada. Acha bacana a 92 

SMDU se retirar para manter a paridade, mas é importante fazer a eleição. Sr. Weber 93 

Sutti pergunta se há acordo em relação a isso. Sra. Márcia Terlizzi, representante 94 

titular da Secretaria da Habitação diz que foi solicitada a presença do secretário. Sr. 95 

Weber Sutti fala que estamos aprimorando a questão da eleição, e sobre os 96 

questionamentos da CET este deverá ser um ponto de pauta. Sra. Paula Santoro, 97 

não ficou claro quanto a atuação da eleição. Sr. Weber Sutti abre mão do voto até 98 

que seja feita a eleição, onde esta poderá ser feita junto com a CMPU. Sra. Paula 99 

Santoro receia que a eleição demore muito. Sr. Weber Sutti diz que a eleição de 100 

CMPU compete a CMPU, onde informaremos quando houver a próxima. Sobre vistas 101 

de documentos foi esclarecido que qualquer um pode solicitar. Sra. Paula Santoro 102 

como solicitar as vistas serão curtas e não precisam ser votadas. Sr. Weber Sutti fala 103 

da importância da votação, onde desconhece pedido de vistas que não seja 104 

concedido. Sr. Antônio Carlos, lembra ao grupo que a reunião é extraordinária, onde 105 
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acha justo que todos deliberem vista condicionadas. Sr. Paulo Cauhy, representante 106 

titular não concorda com trimestrais, vinculadas às reuniões ordinárias onde a maioria 107 

não pode decidir por ele, por isso não deveria ser votada. Diz ainda que os dois lados 108 

tem razão, pois se não está claro fica difícil decidir. Weber Sutti, ratifica a paridade ao 109 

abrir mão do voto e cita que em CTLU é uma prática do governo votar favoravelmente 110 

pelos pedidos de vista. Sr. Henrique de Castilho Pinto, representante titular da 111 

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, acha que o pedido 112 

de vistas não pode impedir a votação. Sr. Weber Sutti informa não haver formalização 113 

de processo para os assuntos debatidos no Grupo de Gestão. Sr. Ricardo Pereira da 114 

Silva, representante titular da São Paulo Obras, protela-se para entrar na pauta 115 

afirmando que já se passou mais de uma hora e meia, onde não saíram do primeiro 116 

ponto de pauta. Sra. Jupira Cauhy fala sobre as vistas, onde sugere que seja feita 117 

com protelação, mas que irá se certificar. É preciso entender e resolver o que está no 118 

regimento. Sra. Paula Santoro propõe a revisão do regimento. Sr. Weber Sutti passa 119 

a informes da ação civil pública – Ministério Público x Prefeitura pelo dinheiro existente 120 

e sobre o decreto. Sr. Antônio Carlos informa ter uma ação civil pública durante a 121 

tramitação da lei, foi feito um pedido de liminar para que o dinheiro já arrecadado fosse 122 

gasto no prazo de dois anos, somente na lei antiga, artigo 3 º (Lei. 11.774/95). As 123 

transparências foram entregues aos representantes. Deu-se entrada na justiça que 124 

liberou apenas o gasto de quatro por cento. A ação foi julgada procedente 125 

parcialmente. O artigo 3º fala como pode ser gasto o dinheiro. No artigo 3º (Lei. 126 

11.774/95), conforme slide, está a descrição dos treze itens. Hoje com a decisão 127 

judicial podemos usar os 550 milhões apenas para esses itens. A reforma e 128 

qualificação do conjunto habitacional Água Branca está suspensa para a utilização de 129 

recursos da lei antiga, então precisa da venda de CEPACs para poder fazer estas 130 

reformas. Estamos recorrendo e a decisão final da Justiça deve demorar ainda alguns 131 

anos. Protocolamos na CVM o pedido de vendas de CEPACs e pedimos 132 

expressamente para incluir a reforma e qualificação dos conjuntos como uma das 133 

prioridades. Estas propostas ainda não foi aprovada, está em estudo pela CVM. O 134 

artigo 8º (Lei 15893/13) demorará alguns anos para decisão final. Foi encaminhado a 135 

CVM o prospecto para o primeiro leilão de CEPAC’s. Sr. Weber Sutti trará a revisão 136 

da lei para próxima reunião. Sra. Anna Esther questiona a finalidade da lei, se nada 137 

se faz. Sr. Weber Sutti explica sobre a captação do recurso e o programa de 138 

intervenção; o que é Operação Urbana; investimentos importante, onde estes são 139 

realizados com os recursos obtidos com o leilão dos CEPAC’s. É interesse do prefeito 140 
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Haddad que seja feito o mais rápido possível, porém o processo lento.  Sra. Márcia 141 

Terlizzi pergunta se, caso houvesse uma deliberação do Grupo Gestor, isso facilitaria 142 

o acordo judicial. Sr. Weber Sutti responde que esta poderia ser apresentada ao MP, 143 

onde o Sr. Eduardo Della Manna pede esclarecimentos sobre os recursos, onde um 144 

não impede a utilização do outro. Sr. Antônio Carlos diz que esta questão não 145 

interfere nas obras dos Córregos Água Preta e Sumaré, reforço da galeria, porém a lei 146 

antiga não contempla reforma de equipamentos. A questão é o que está colocada na 147 

nova. O objetivo é realizar ainda neste ano, o primeiro leilão de CEPAC’s. SEHAB 148 

conta com este recurso para a reforma. Uma coisa não impede outra. Sra. Paula 149 

Santoro entende que o juiz já decidiu mais de uma vez, acredita que o melhor seria 150 

colocar a reforma dos conjuntos como primeira intervenção. O acordo deve ser feito 151 

com o juiz e não com o MP. Sra. Maria Elena pergunta se existe algum impedimento 152 

para prosseguir com as ações da lei anterior, se existe algum entendimento que se 153 

não tiver o melhoramento desta eu não farei o da outra. Não teve o entendimento que 154 

existe alguma coisa que interrompe a construção das 630 unidades. Precisa de 155 

respostas para que possa informar ao demais moradores. Sr. Weber Sutti busca 156 

fortalecer o diálogo onde o Sr. Antonio Carlos informa que as 630 unidades não são 157 

afetas em nada. Quanto às reformas, só acontecerão quando da obtenção de recursos 158 

da nova lei. Sr. Weber Sutti esclarece que se utilizar o dinheiro que está em caixa não 159 

conseguirá fazer. Sr. Paulo Cauhy fala que a obra de drenagem entrou - item 11. Sr. 160 

Antônio Carlos ratifica a necessidade de atendimento das exigências da CVM, os 161 

procedimentos para a aprovação de prospectos. Sr. Weber Sutti frisa que todas as 162 

operações consorciadas tem este procedimento e que não haverá dois tipos de 163 

CEPAC’s. Sr. Weber Sutti questiona se há dúvidas. Sra. Márcia Terlizzi fala sobre a 164 

reunião do dia 21/08 junto à comunidade e aproveita para convidar interessados a 165 

participar do Conselho Gestor da ZEIS. Informa sobre a solicitação de indicação de 166 

representantes das Secretarias. Sra. Jupira pergunta quais seriam as secretarias 167 

importantes para compor o conselho gestor e Sra. Márcia Terlizzi responde que 168 

seriam: SEHAB, SMDU e SP Urbanismo os representantes públicos do Conselho 169 

Gestor. Fala sobre as necessidades de reforma dos conjuntos onde são tratadas nas 170 

reuniões com a comunidade. Estão abrindo ata de registro de preço para pequenas 171 

obras emergenciais, para início imediato, evitando acidentes. Haverá reunião dia 03 de 172 

setembro onde será fornecida a documentação para os candidatos da sociedade civil 173 

participarem do Conselho Gestor. A primeira ação é apresentar o projeto de reforma 174 

que já existe a inclusão de novos elementos. Sr. Weber Sutti pergunta se alguém 175 
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quer fazer o uso da palavra. Sr. Antonio Carlos faz alguns esclarecimentos quanto a 176 

CVM e bolsa. Solicitação protocolada a duas semanas atrás com base nos valores das 177 

intervenções colocadas na ultima reunião, em 04 de agosto. Assim que for liberado 178 

colocaremos o prospecto no site. O mais importante consta dos valores, que 179 

aparecem no quadro apresentado. Sra. Paula Santoro pergunta sobre a liberação do 180 

documento encaminhado à CVM. Sr. Antonio Carlos informa que ainda não há 181 

autorização da CVM, assim que autorizado, o documento será disponibilizado. Sr. 182 

Weber Sutti diz que não podemos conceder informações privilegiadas. Sr. Antonio 183 

Carlos fala dos riscos sobre o mal uso das informações, onde o preço do cEPAC não 184 

poderá ser inferior ao estabelecido na Lei. O Preço Mínimo será objeto de consulta do 185 

Conselho Gestor quanto à sua atualização.  Sr. Paulo Cauhy coloca possíveis 186 

dúvidas quanto ao levantamento de bens tombados. Sr. Antonio Carlos aponta 187 

quando a previsão de gastos com a preservação. Sr. Paulo Cauhy questiona se 188 

esses valores seriam discutidos e discorda do valor colocado para Fábrica do Sonho. 189 

Sr. Eduardo Della Manna diz que a Fábrica do Sonho não consta como obra da 190 

Operação Urbana e deve ter seu valor discutido. Sr. Paulo Cauhy diz ser inaceitável 191 

gastar R$ 106.000,00 na Fábrica dos Sonhos. Sr. Henrique Castilho coloca que os 192 

valores não estavam discriminados e o Sr. Weber Sutti sugere que o assunto seja 193 

discutido em outras reuniões. Sr. Antonio Carlos aponta a descrição como exigência 194 

da instrução da CVM, sendo necessário descrever a obra. Sr. Henrique Castilho 195 

questiona se poderia ser alterada e o Sr. Eduardo Della Manna coloca em último 196 

lugar Fábrica do Sonho. Sr. Weber Sutti informa que os valores podem ser 197 

modificados, mas não as intervenções. Sr. Sun Alex, Representante Suplente da 198 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, fala sobre o que foi combinado e o 199 

que foi entregue. Sra. Paula Santoro aponta este como sendo o próximo ponto de 200 

pauta: sobre mudanças no quadro de intervenções. Sr. Antonio Carlos fala sobre a 201 

obrigatoriedade no detalhamento.  Sr. Henrique Castilho diz que fora aprovado o 202 

montante, mas sem os valores. Sr. Antonio Carlos esclarece que a CVM pode exigir. 203 

Sr. Weber Sutti informa que discutiremos esses pontos na próxima reunião. Sr. José 204 

Alves, Coordenador de Desenvolvimento da São Paulo Urbanismo, fala sobre o 205 

parcelamento e descontaminação da área do Subsetor A1 – área da CET.  Sr. 206 

Antonio Carlos esclarece que o parcelamento é de toda a área. Sr. Sun Alex 207 

questiona a proposta de parcelamento do solo, onde o Sr. Antonio Carlos 208 

complementa as explicações sobre o parcelamento. Sr. Paulo Cauhy questiona sobre 209 

a Gleba Pompéia, em como se dará a retirada das escolas de samba e CET. Sr. 210 
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Weber Sutti quanto às questões das escolas de samba, houve uma CPI que apontou 211 

as irregularidades quanto às ocupações de áreas públicas. As escolas já foram 212 

notificadas a desocupar as áreas onde há processos administrativos tramitando. Sr. 213 

Eduardo Della Manna questiona se a CET será facilmente desmobilizada. Sr. Weber 214 

Sutti e Sr. Antonio Carlos elucidam que a parte mais fácil será a área de 215 

estacionamento das motos. A Gleba Pompéia também já fora notificada, onde os 216 

proprietários tem 2 (dois) anos para apresentar propostas onde então, se iniciam as 217 

obras. Sra. Paula Santoro diz ter  várias questões e pede reunião apartada. Sr. 218 

Weber Sutti informa ter um laudo de descontaminação, porém DECONT diz que é 219 

muito antigo. Sr. Henrique Castilho pede informações sobre o laudo. Sr. Paulo 220 

Cauhy contesta a informação, informando que já existe contrato do laudo. Sr. Antônio 221 

Carlos diz que CET está em faze de contratação referido do laudo, sendo a maior 222 

dificuldade a identificação de quem disponibilizará os recursos financeiros para o 223 

pagamento por conta da decisão judicial. Sr. Eduardo Della Manna questiona se o 224 

proprietário é a PMSP. Sra. Jupira Cauhy faz um apelo para que se tenha um 225 

parâmetro de prazo. É necessária a data de término para que as pessoas se 226 

organizem. Pede para próxima reunião ter se um parâmetro. Sr. Weber Sutti fala que  227 

não há governabilidade sobre os projetos. Sra. Jupira Cauhy diz que o grupo merece 228 

conhecer a burocracia, saber das fases e seus respectivos responsáveis durante o 229 

processo. Sr. Weber Sutti sugere apresentar o passo a passo da questão 230 

habitacional, onde traremos essas informações. Sr. Eduardo Della Manna diz 231 

concordar com a Sra. Jupira Cauhy. Seria um exercício interessante para SMDU fazer 232 

um cronograma de como é uma operação urbana, pois tudo acontecerá na medida 233 

que houver recurso. Sra. Jupira Cauhy diz ser do conhecimento de todos a existência 234 

do dinheiro onde o Sr. Weber Sutti remete à decisão judicial. Sr. Paulo Cauhy pede a 235 

mudança de paradigma da gestão, aplicando a mesma agilidade de projeto que se 236 

teve na ponte às questões de moradia.  Sr. Weber Sutti diz não ser contra aos 237 

assuntos de moradia e se frustra quando o Sr. Paulo Cauhy não consegue perceber o 238 

empenho do governo, colocando como compromisso a questão de melhorar. Pede 239 

para passar para a questão do concurso. Sr. Antônio Carlos discorre sobre os 240 

encaminhamos das áreas para estudo, onde algumas são ZEIS. Assim que possível, 241 

elaborarão a minuta de Decreto de Interesse Social para desapropriação. Sra. Anna 242 

Esther questiona a localização dos terrenos mencionados.  Sra. Márcia Terlizzi fala 243 

brevemente sobre as áreas e informa que sua suplente será substituída pela Arquiteta 244 

Marcela Farias Gentile, Coordenadora dos estudos de prospecção das áreas - 245 
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COHAB. Sr. Antônio Carlos diz que a ideia é fazer uma estimativa. Sra. Maria Elena, 246 

questiona sobre o terreno da CET, pois teme que não seja possível a implantação de 247 

habitações de interesse social na área. Teme a compra pela iniciativa privada e a 248 

perda da área para construção das moradias que tanto aguardam, como já assistiu 249 

anteriormente em outras ocasiões. Solicita atenção aos assuntos da população, pois 250 

participaram intensamente do processo. Sr. Weber Sutti, diz que o esforço é para 251 

fazer uma construção mais sólida: confiança e controle, e pede foco nas questões da 252 

operação urbana. Como último ponto de pauta, e importante, apresenta a proposta de 253 

concurso de projeto para o Subsetor A1, pois possibilitará avanço de uma forma mais 254 

rápida. Sr. Antônio Carlos informa para conhecimento que a ideia do concurso é 255 

elaborar todo o projeto das HIS, parques, sistema viário, fruição pública etc. Buscar as 256 

melhores ideias, encaminhando o processo pelo IAB. O recurso necessário é R$ 257 

270.000,00 e o ganhador já ficará contratado para elaboração do projeto. A ideia do 258 

governo é fazer uma ação integrada. Sr. Weber Sutti aponta mais três inscritos. Sra. 259 

Paula Santoro fala sobre as frustrações de concursos para projeto, uma vez que esta 260 

Operação Urbana já teve um concurso que não serviu para nada. Pergunta sobre as 261 

garantias de que este projeto será executado e também de como envolver os 262 

moradores e usuários neste processo. Questiona se pensaram fazer dos conteúdos 263 

específicos isoladamente ou um pacote. Outra questão seria o prazo, pois 5 (cinco) 264 

meses parece muito. Sr. Sun Alex questiona se a ideia é de construir 1.250 unidades.  265 

Sr. José Alves informa que há previsão para 650 unidades habitacionais. Sr. Sun 266 

Alex pergunta se a fase A estaria dentro do concurso. Não entende como a fase A já 267 

está bem definida. Sr. Weber Sutti explica que o concurso não é do plano urbanístico 268 

como um todo. Sra. Márcia Terlizzi coloca uma questão importante, perguntando de 269 

onde sairá o dinheiro para o concurso e sobre a participação no processo. Diz ter a 270 

experiência de outro concurso que foi feito pelo IAB. Por mais que tenha sido inovador, 271 

do ponto de vista burocrático é um atraso. Outra questão é resguardar a possibilidade 272 

de que o projeto seja eventualmente produzido pela minha casa minha vida. Sr. 273 

Eduardo, diz que parte de sua preocupação já foi manifestada. O pessoal que ganhou 274 

o “Bairro Novo” não podia entregar o projeto. Supõe que será encaminhado ao Grupo 275 

Gestor o Termo de Referência – TR, pois acredita que este deva garantir 276 

minimamente a participação social. Diz estarmos pouco avançado neste item. O 277 

segredo será o TR, onde acredita que solicitaram o recurso. Sr. Antônio Carlos diz 278 

que para a elaboração de projeto não se pretende usar dinheiro da habitação. Sr. 279 

Eduardo Della Manna questiona se será encaminhado o TR. Sr. Antônio Carlos 280 
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informa que o IAB fará as regras do concurso. Sr. Eduardo Della Manna fala que não 281 

se preocupa com as regras só do concurso. O Termo de Referência deve ser claro e 282 

atender todas as condições de projeto. Sr. Weber Sutti informa que as solicitações 283 

serão anotadas e acolhidas no TR. Sr. Paulo Cauhy indaga se é possível escolher os 284 

projetos e questiona a viabilidade.  Sr. Weber Sutti informa que sim, os projetos serão 285 

escolhidos e que os prazos mudam muito. Sr. Paulo Cauhy pede para fazer a leitura 286 

da carta. Sr. Weber Sutti propõe que a reunião seja agendada para dia 29/9 e 8/12. 287 

Fica então, fechado o calendário para estas datas. Nada mais a tratar, o Sr. 288 

Coordenador Weber Sutti, encerra a reunião às 21h38. 289 
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