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Às 18h40, no Auditório do 10º andar do Edifício Martinelli, sala 102, Fernando Túlio 1 
Salva Rocha Franco, representante titular da Secretaria Municipal de 2 
Desenvolvimento Urbano, Coordenador no Grupo Gestor, cumprimentando 3 
cordialmente os presentes, dá início à quarta reunião ordinária do Grupo Gestor da 4 
Operação Urbana Consorciada Água Branca, conforme convocação. Inicia-se a 5 
reunião dando posse aos representantes dos moradores ou trabalhadores do 6 
perímetro expandido eleitos, e aos novos representantes da SP Urbanismo e SMDU,  7 
nomeados pela Portaria 090, de 25 de fevereiro de 2015, publicado na primeira página 8 
do Diário Oficial de 26/02/2015. Representantes da sociedade civil apresentam-se  9 
Maria Helena Ferreira da Silva, titular, e os suplentes Severina Ramos do Amaral e 10 
Jorge Dias Duarte. Maria Helena apresenta-se dizendo que veio para somar e cobrar 11 
aquilo que esta sendo deixado de fazer para que as coisas saiam do papel. Severina 12 
Ramos, boa noite, informa ser do movimento de moradia e da Central de Movimentos 13 
Populares, e está em prol da comunidade, para que a comunidade possa contribuir 14 
para  que o empreendimento da Operação Urbana seja para comunidade, e para 15 
melhorar o entorno. Representantes dos órgãos municipais: Mário Realli assume a 16 
diretoria da SP Urbanismo e vaga de titular do Conselho. Mário Reali, agradece à SP 17 
Urbanismo e à SMDU pela oportunidade e o desafio de trabalhar com as operações 18 
urbanas, diz que o Conselho é um espaço para ouvir e ser cobrados. Que chegou 19 
essa semana o desenvolvimento da nossa Cidade e principalmente nessa Operação, 20 
para o desenvolvimento da região da Água Branca. O Sr. Coordenador Fernando Túlio 21 
informa que ele e a Thaís irão representar a Secretaria. Propõe a aprovação da pauta 22 
da reunião conforme encaminhado. Sra. Paula Santoro Pede a inclusão de dois 23 
informes. Sr. Fernando Túlio considera a pauta aprovada com a inclusão de dois 24 
informes.  Paula Santoro solicita incluir dois informes: 1º convida para olharem o blog 25 
“observa” sobre visita feita em assentamento precário da Água Branca; 2º pede 26 
conversar sobre o Conselho de ZEIS. Paulo Cauhy pede acrescentar sobre o laudo 27 
de contaminação do terreno da CET e andamento das obras do artigo 8º. Fernando 28 
Túlio sugere apreciar dois itens. 1º informa a distribuição de exemplares da 29 
publicação do Plano Diretor – Lei 16.050/14 (Livro ilustrado e a Cartilha). Coloca em 30 
votação a aprovação das atas de reunião, posto isto entrará nos informes. Informa que 31 
foram encaminhadas 4 minutas de atas (3, extraordinária, 2ª reunião ordinária, 3º 32 
ordinária) e disponibilizado link com áudio e estabelecido prazo para manifestação de 33 
sugestão de  alteração dos conteúdos. Foram encaminhadas duas alterações do Sr. 34 
Henrique Castilho, SF, e do Sr. Eduardo Della Manna, e antes da reunião chegou 35 
proposta de alteração das redações da Sra. Paula. Sugere apreciar as atas e as 36 
modificações sugeridas. Se não for assim será apreciado caso a caso. Severina 37 
Ramos informa que esta sem as alterações da Conselheira Paula. Fernando Túlio 38 
sugere aprovar as duas atas onde não foram feitas sugestões, e após analisa-se as 39 
outras duas com propostas de alteração (25/08/2014 e 01/10/2014). A mesa avaliou as 40 
sugestões e está de acordo. Coloca em votação em bloco. Aprova as 04 atas 41 
colocadas, com as sugestões da Conselheira Paula; aprovadas por unanimidade. O 42 
Sr. Coordenador passa para o próximo item de pauta. Sr. Ricardo Pereira, SP 43 
Obras, solicita alterar a ordem de pauta em face de compromissos. Eduardo Della 44 
Mana, representante dos empresários com atuação na região, SECOVI,  pede 45 
registrar o falecimento do Arquiteto José Magalhães Jr., destacando os cargos  que 46 
ocupou na Prefeitura e na SP Urbanismo (antiga EMUURB). Fortalecer os projetos 47 
urbanísticos ligados as operações urbanas. Fernando Túlio informa que a secretaria 48 
deve publicar uma nota de pesar destacando a importância do José Magalhães Jr., 49 
passando a palavra ao representante da SP Obras. Ricardo Pereira, diz ter dois 50 
informes: Ponte Raimundo e breve relato do andamento das obras dos córregos Àgua 51 
Preta e Sumaré. Ponte Raimundo – o que aconteceu desde última reunião – Foram 52 
feitas seis audiências públicas. Algumas na Câmara, outra em Pirituba e Lapa onde foi 53 
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apresentado projeto básico desenvolvido na SP Obras a partir de  um funcional 54 
elaborado pela CET, SPTRANS, SP URBANISMO. Receberam várias 55 
criticas/colaborações/questionamentos que foram discutidos. Foram reunidos os 56 
técnicos e analisadas as propostas. Na última quinta feira, na Subprefeitura da Lapa, 57 
reapresentaram o projeto na concepção final após as audiências. O projeto está pronto 58 
para ser licitado, faltando alguns ajustes. Acredita que no prazo de 60 dias o edital 59 
estará publicado. Em relação as obras dos córregos Sumaré e Água Preta estão 60 
cumprindo o cronograma aqui apresentado. Informa que estão unindo as duas bacias, 61 
de forma artificial, na Nicolas Böer e passa apresentar o andamento das obras. 62 
Começando pela Marginal (foto da esquerda, tomada área) Ps2 e Ps1 são os dois 63 
poços de onde partem os dois tuneis, aproximadamente 100m, até o desemboque. Na 64 
foto do meio, aponta a fonte do desemboque, onde será aberto o desemboque. Obra 65 
de engenharia que necessitará de uma ensecadeira, que será feita logo após términos 66 
das chuvas. Já foram cravadas as 22 estacas previstas, faceando a Marginal. Estão 67 
na metade da pista central da Marginal. A ensecadeira começará em abril. Foto da 68 
trajetória dos túneis. Após foto do interior deles. Após o trecho em frente a Mancha 69 
Verde a galeria está totalmente concluída. Pode-se visualizar que estão chegando 70 
próximo ao emboque dos dois poços que estão dentro do terreno da CET. A via que 71 
vem da marginal já foi modificada duas vezes para avançar com a galeria. Está 72 
próximo da conclusão deste trecho. Tem 287, estão com 256m realizados. Para cruzar 73 
a Marquês de São Vicente será necessário túnel sifão. É sifão porque mergulha sob 74 
um interceptor de esgoto da SABESP (foto com 4 pessoas para noção do diâmetro). 75 
Este ponto também está concluído de ponta a ponta. Está sendo realizada a 76 
aproximação entre os dois poços. Continuando em direção a ferrovia é o trecho VCA 77 
(Vala a Céu Aberto) em frente ao empreendimento da Tecnisa. 85% do trecho 78 
concluído, aproximando-se da ferrovia. Houve dificuldades para obter autorização, 79 

tanto da MRS quanto da CPTM, mas já foi obtido, tendo apenas alguns ajustes 80 
técnicos que estão sendo tratados de reforço de alguns equipamentos da ferrovia, mas 81 
após 1 ano e meio ocorreu a liberação que passou por vários órgãos. Aponta o 82 
trecho que atravessa as duas ferrovias: trecho da CPTM  e da MRS. Do lado 83 
esquerdo, ao lado do Viaduto Pompéia, já começou o poço. Indica área a ser 84 
desapropriada da Kalunga. Já obteve a autorização, pois já foi ajuizada a ação, para 85 

iniciar a escavação. Neste trecho o túnel não começou. Os dois poços entre a ferrovia 86 
sim, mas o túnel está para começar nos próximos dias.  Do lado da Padre Antonio 87 
Tomaz, onde é uma região bastante habitada, a obra incomoda um pouco os 88 
moradores, mas estão tentando acelerar o máximo possível, para que o transtorno 89 
acabe prontamente. É possível visualizar que este túnel é maior do que o outro. O seu 90 
diâmetro é maior, tem uma capacidade maior de vazão. Estão com 150m, este é um 91 
terreno difícil de ser trabalhado, o túnel está o tempo todo com tratamento. Adota-se 92 
todas as preocupações, andando dentro da máxima segurança possível. Se observar 93 
os esquema a direita, após a praça do Estádio, atravessando a Francisco Matarazzo, 94 
tomando a direção da Gustavo Borgoff. Este é o trecho da Gustavo Borgoff, do lado 95 
esquerdo, já esta prumado, tiveram em tratativas com a CET para realizar o desvio de 96 
tráfego, a obra iniciará neste trecho, assinalado no circulo vermelho, previsão 270m, a 97 
obra está para ser iniciada. Por ultimo a situação financeira do contrato. Já foram 98 
gastos 75 milhõees, divididos em 56 na Água Preta e 18 milhões no Sumaré, a  99 
previsão para 2015 é de 84 milhões, e em 2016 mais 18 milhões. Com este cenário, 100 
mantendo o cronograma conforme planejado no ano passado, atingirá, e no próximo 101 
verão, eliminara as enchentes do lado da v. Pompeia. esta é a situação do 102 
investimento que a PMSP esta fazendo nos dois córregos. Sr. Fernando Túlio 103 

agradece abrindo para considerações, ressaltando que há uma série de informes. 104 
Paulo Cauhy questiona sobre a abertura da licitação da ponte. Diz que nós definimos 105 



 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 
REALIZADA EM 02/03/2015 

Rua São Bento, 405 – 10º andar – sala 102 / EDIFICIO MARTINELLI 

 

4/17 
 

uma série de prioridades, mas dentro dessas prioridades não definimos quem vai 106 
começar primeiro. Abrindo a licitação da ponte, o primeiro que aparecer vai para a 107 
ponte? Ricardo Pereira diz que um processo licitatório de uma obra como essa 108 
demora muitos meses. Devido aos recursos que acontecem e mesmo até a PMSP 109 
vencer todas as etapas iniciais, numa previsão otimista é possível que em dois meses 110 
o edital seja publicado. O processo não demora menos que seis meses para ser 111 
concluído. A primeira etapa é a elaboração do projeto executivo, exigências 112 
ambientais.  Não ha quase que possibilidade de começar esta obra, efetivamente, 113 
como está se vendo no Água Preta,  em menos de 10 meses, período  estes que 114 
outras intervenções menores poderão ocorrer paralelamente. E o investimento nos 115 
licenciamentos ambientais e projetos, são relativamente pequenos. Paulo Cauy – Diz 116 
que não sabe se pode abrir uma licitação sem ter dinheiro, e segundo, em 10 meses 117 
ou um ano, a gente não começa nada do que gostaria, pensando nas  questões, do 118 
concurso, casas, e tudo mais, então acho que isso tem que ser discutido aqui dentro. 119 
A gente vai definir que o primeiro dinheiro vai para ponte? Ou a Prefeitura vai bancar 120 
essa obra e depois, lá na frente, depois de “x’ anos vai pegar o dinheiro da operação 121 
urbana para ser ressarcida, como será isso? Ricardo Pereira diz que em virtude da 122 
situação financeira da Prefeitura essa colocação não será possível A ponte só sai com 123 
o dinheiro da Operação Urbana. Paula Santoro questiona se mesmo o projeto 124 
executivo. Ricardo Pereira que sim, mesmo o projeto executivo. O que fizeram na SP 125 
Obras foi o projeto básico. Para o projeto executivo precisará contratar. SP Obra não 126 
tem condições de fazer com seus próprios técnicos. Precisará contratar, e para isso 127 
deverá ocorrer dentro da licitação de obras. Diz que quanto o recurso para licitação, é 128 
necessário apenas colocar a fonte de recursos, no caso a Operação Urbana.  Paula 129 
Santoro diz ter uma dúvida. Diz que entendeu que o Grupo Gestor veria o projeto da 130 
ponte, não sabe se entendeu errado, pergunta se está disponível. E se é o mesmo 131 
projeto. Ricardo Pereira informa que é o mesmo projeto. E que está disponível no site 132 
da SP Obras. Os moradores da Lapa solicitaram uma alça de acesso, porém estas 133 
não havia sido prevista, mas percebeu-se que é impossível fazer a alça por questões 134 
de geometria. O que foi apresentado foi a impossibilidade geométrica / física de 135 
implantação dessas alças. Sr. Coordenador pede manter a ordem. Paula Santoro – Se 136 
a obra,  parte que passa ao lado do Palmeiras está considerando o impacto do 137 
Palmeiras e seus jogos. Qual a previsão para o término? Se estão conversando com a 138 
CET para lidar com esses dois impactos. Questão de crise hídrica e vala aberta,  139 
enorme,  no Jardim das Perdizes. Essas águas serão limpas antes de desembocar no 140 
rio. Existe a possibilidade dessa água para reuso. A prefeitura esta pensando nas 141 
questões hídricas, águas alternativas para usar em outros usos. Maria Helena quer 142 
fazer um questionamento: desde a primeira reunião a Comunidade do Espama que 143 
não faz parte do projeto da operação urbana não foi citada, e agora com a questão da 144 
ponte será afetada. A proposta que vem da comunidade, se não tiver um 145 
posicionamento do grupo, eles irão parar, irão fechar o local. É uma comunidade 146 
carente que não está sendo considerada. Pede um posicionamento, já que está em 147 
processo de licitação, e daqui um ano a ponte começa, e diz ter certeza que aparecerá 148 
dinheiro para fazer a ponte, quer ter uma resposta quanto a comunidade do Espama, 149 
pois será uma obra muito grande. Adiel Vaz, diz estar desprovido na Lei, gostaria de 150 
fazer duas perguntas, mas como está sem a Lei ficará para a próxima reunião. Falará 151 
sobre as cinco prioridades, onde esta a  continuação da avenida do Memorial da 152 
America Latina, precisam falar de moradia, ninguém esta preocupado com isso. Diz 153 
que no dia 15 de maio de 2014, no prédio da Ilma Sr. Ricardo Pereira disse que o 154 
córrego Sumaré e Água preta estava em ordem. Questiona se tudo esta dentro dos 155 
conformes? Não tem nada atrasado? Está dentro do prometido? Paulo Cauhy só 156 
quero finalizar minha colocação que agora não é mais diretamente para o Ricardo, 157 
mas para todo o conselho: Este conselho não definiu que esta vai ser a primeira obra, 158 
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eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre isso. A gente vai definir, dentro 159 
daquelas prioridades, que não são poucas, existem coisas que ao nosso ver são muito 160 
mais importantes, começar já nos comprometendo com uma obra dessas - que não vai 161 
ser barato obviamente, as outras coisas vai esperar muito mais, então esse Conselho 162 
em algum momento vai ter que definir: a ponte “vai ser a prioridade” dentre as 163 
prioridades, ou “não vai ser a prioridade” dentre as prioridades. Então me preocupa 164 
abrir uma licitação dessa maneira. Abriu a licitação fatalmente o dinheiro vai para lá, 165 
não vai ter jeito. Fernando Túlio diz que algumas questões serão melhor debatidas a 166 
partir dos informes que serão feitos durante a reunião. Diz que tem sido empreendidos 167 
esforços para viabilizar todas as ações que foram apresentadas e debatidas ao longo 168 
das reuniões do ano passado. A questão do concurso, a questão dos estudos feitos 169 
por SEHAB, tanto para o perímetro expandido, os 3Rs, a Requalificação, em fim, esse 170 
dinheiro está carimbado para cada item e subitem. Não temos ainda o retorno sobre o 171 
leilão de CEPACs, mas de certa medida, trabalha-se com alguns cenários favoráveis 172 
espera-se que possa-se atacar todas as ações previstas naquele primeiro pacote de 173 
forma concomitante. Alguns elementos ainda são insuficientes para passarmos para 174 
um debate mais pormenorizado. Paulo Cauhy  pede esclarecimentos, se não temos 175 
claro ainda, nada pode começar, nem licitação de um lado nem de outro pode 176 
começar. Ricardo Pereira fala-se muito em ponte, mas na verdade, trata-se de um 177 
complexo viário, extremamente importante, tem 3 km. Isso é antes de mais nada um 178 
grande corredor de ônibus, vamos tirar 100 ônibus que estão na Ponte do Piqueri, e 179 
trazê-los para futura Ponte Raimundo, através de um corredor que começará antes do 180 
Shopping Tietê, vais passar sobre a ponte, continuar pela Raimundo no trecho da 181 
Lapa, passar por um dispositivo viário sob a CPTM e em seguida tomar o Terminal da 182 
Lapa. É um complexo viário destinado prioritariamente ao transporte coletivo, o que foi 183 
discutido pelos moradores da AMOCITY, que não vinham a necessidade de implantar 184 
esse corredor de ônibus. A ponte só tem sentido se der prioridade ao transporte 185 
coletivo. Essa ponte  só pode existir se for destinada ao transporte coletivo. A ponte é 186 
desenhada para o transporte coletivo, corredor de ônibus. Portanto, não é só a ponte. 187 
São vários dispositivos. É um sistema viário complexo, que irá resolver um problema 188 
de drenagem. Há constantes alagamentos sob a passagem em desnível sob a CPTM, 189 
e isso o projeto vai responder. É um projeto multifacetado que pretende resolver várias 190 
questões. Em relação a CET, fui a 2 jogos do Palmeiras, a obra é o que menos 191 
impactou. A obra está be sinalizada. Ocupa um canto da Antonio Tomas. A CET 192 
interdita uma ou duas pista da Francisco Matarazzo para dar drenagem as 25.000, 193 
30.000 pessoas que estão indo ao jogo. Nada tem a ver com a obra. Constantemente 194 
estão em conversas com a CET de forma a minimizar ao máximo os impactos no 195 
viário. O projeto original previa fazer em vala aberta até a Marginal, porém foi 196 
eliminado para não ter impacto o fechamento de pista. Sobre a comunidade Espama, 197 
pede desculpa por sua ignorância, porém no trecho da ponte não existe nenhuma 198 
comunidade.  Não sabe se entendeu direito a colocação, mas no trecho que a ponte 199 
está colocada, ou em qualquer outro sistema viário, não passa nem perto de 200 
comunidade de moradores. Não sabe se está se referindo ao desvio de tráfego. 201 
Propõe-se a conversar pessoalmente. Em relação ao reuso da água, nesse projeto 202 
não foi prevista reutilização dessa água e para os volumes esperados 60m³\sg, não 203 
conhece nenhum projeto em São Paulo que cuide disso. Conhece, aqui e em outras 204 
cidades, reuso do tratamento primário de esgotos mas nesse projeto não foi pensado. 205 
Referente ao cronograma, quando o Prefeito  visitou a obra disse que, até o verão de 206 
2015/2016, entregaria o trecho da Av. Pompéia. Até o momento, o cronograma esta 207 
sendo seguido, apesar das dificuldades de aprovação do projeto junto as duas 208 
empresas ferroviárias. Os próximos problemas seriam na junção das duas galerias 209 
entre a Gustavo Borgoff e da que vem pela Pompéia, ali há um interceptor / coletor de 210 
esgoto e uma antiga galeria a ser transposta, procura a melhor técnica para transpor 211 
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os dois obstáculos. E por ultimo, apesar do proprietário daquele imóvel onde se situa a 212 
Kalunga ter nos autorizado a abrir o poço, haverá problemas, ainda sem solução até o 213 
momento, para continuar a galeria. Pois, ou fecha a passagem, ou avançará ao 214 
terreno da Kalunga. São questões técnicas que precisam ser resolvidas, como foram 215 
resolvidas as questões impostas pela rede ferroviária. Conclui que o projeto está 216 
cumprindo o cronograma. Fernando Túlio, agradece e propõe encaminhar os demais 217 
informes, e se houver alguma questão os membros pedem a palavra e retoma-se. 218 
Pondera que tem a lista dos informes encaminhados, sugestões dos representantes 219 
que foram incorporadas, e a revisão do regimento interno em relação as vistas. Esse 220 
último ponto, 2.2, que consta na tela, na última reunião foi objeto de apreciação, e foi 221 
decidido para essa reunião porque tem que ter um quorum mínimo de 10 votos 222 
favoráveis a alteração. Teme deixar por último e novamente ficar sem quorum e 223 
passar para próxima reunião, e acabar ficando sem votação. Sr. Henrique, SF, trouxe 224 
algumas contribuições. Chegamos aprovar esta alteração de regimento, só que por 225 
uma observação do Sr. Henrique, SF, a mesa tinha uma leitura que era 10 membros 226 
presentes, quando na verdade são no mínimo 10 votos favoráveis.  Pede passar para 227 
o item revisão do regimento interno. Em termos gerais foram feitos vários 228 
esclarecimentos  e a proposta foi feita pela Secretaria anteriormente, que encontra-se 229 
negritada no impresso entregue a todos os presentes. “Artigo 15 – A Se previamente a 230 
alguma deliberação um dos membros entender que os documentos ou as 231 
informações apresentadas não são suficientes ou dão margem à dúvidas, poderá 232 
solicitar o adiamento da decisão com a indicação das informações complementares 233 
necessárias. § 1º A proposta de adiamento dependerá da aprovação de ¼ (um 234 
quarto) dos votos presentes...§ 3º O adiamento é automático e não precisa ser 235 
aprovado em votação se os procedimentos previstos nos arts. 8º ao 14º não 236 
tiverem sido seguidos. Isso é o dispõe, o artigo 15ª, que passaria ser o artigo 16. 237 
Pergunta se há alguma consideração. Não havendo nenhuma consideração a 238 
alteração do regimento foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Coordenador 239 
passa a palavra ao Mário, SP Urbanismo, que informará sobre o leilão de CEPACs. 240 
Mário Reali, frisa que é importante o informe do leilão, pois recursos obtidos no leilão 241 
viabilizarão o cronograma de obras, pois não há o que discutir se não houver recurso. 242 
A previsão do 1º leilão, é para primeira quinzena de março, provavelmente, dia 12 de 243 
março.  Serão leiloados 50.000 títulos residenciais e 8.000 títulos não residências  com 244 
previsão de arrecadação de perto  R$100.000.000,00. A partir do leilão, apesar do 245 
mercado imobiliário não estar aquecido, é fundamental ocorrer o leilão nesse momento 246 
em volume adequado à previsão de obras que teremos, para que haja equilíbrio na 247 
operação. Eduardo Della Manna aproveita a oportunidade,  para ressaltar que é 248 
importante conseguir os recursos para fazer frente à uma série de investimentos que 249 
estão sendo previstos, percebe o anseio de toda a comunidade moradora da região, 250 
que quer obra. As obras precisam ser feitas.  Tem a informar que o mercado 251 
imobiliário não vive uma situação muito alvissareira, pelo contrário. Quando o SECOVI 252 
foi procurado, ao final do ano passado, começo deste ano corrente, manifestaram seu 253 
ponto de vista, informaram que, possivelmente, o leilão só teria o resultado desejado 254 
no segundo semestre de 2015. Independente disso foi feito a pedido da SP Urbanismo 255 
uma sondagem com algumas s empresas que sabiam-se tinham interesse na região, 256 
elas foram muito reticentes. De qualquer maneira, algumas indicaram a possibilidade 257 
de aquisição de CEPACs ainda no primeiro semestre. Porém no espaço de 15 dias, 258 
essas empresas entraram em contado dizendo que não garantem absolutamente 259 
nada, em face do cenário macroeconômico vivido no Brasil. A noticia é que talvez não 260 
tenhamos o sucesso esperado e desejado para o primeiro leilão. Porque o mercado 261 
não está bom. Fez uma conta rápida, hoje, existe um outro problema: que encareceu 262 
demais o preço do CEPAC. Fez a seguinte conta: O PL 505, de 2012, previa um valor 263 
para o CEPAC residencial de 700 Reais e um valor para o CEPAC não residencial de 264 
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R$ 800,00, esse era o preço do projeto de lei. O projeto foi para CMSP. Inseriram, 265 
mexeram, aumentaram o perímetro, e os vereadores aumentaram em 73,45% o valor 266 
do CEPAC. Então o valor do CEPAC residencial, que poderia ser de R$ 807,00, valor 267 
corrigido. Pegou o valor da data da publicação do PL, 07/12/2012, e atualizou para os 268 
dias atuais com índice o INCC. Esse CEPAC ele deveria em seu inicio estar valendo 269 
R$ 807,00, o residencial, e ele foi para R$ 1.4000,00, hoje uma valorização de 73%, 270 
isso encareceu demais o preço do CEPAC, e esse é mais um motivo para os 271 
empreendedores estarem reciosos de sair comprando, porque os empreendimentos 272 
não estão fechando conta. Acredita que essas duas questões uma relacionada a 273 
situação macroeconômica e a outra ou o aumento realizados pelos vereadores. Paulo 274 
Cauhy foi comentado que foi feito um cálculo sobre as obras previstas, quais são 275 
essas obras? Seriam o resultado do concurso do subsetor A1 e a ponte, ou é uma 276 
geral de todas as prioridades? Paula Santoro a principio acho bom que tenha um 277 
leilão à curto prazo e que sejam poucos os CEPACs justamente para criar 278 
competitividade no mercado imobiliário ameaçando a não crescer tanto. É possível 279 
visualizar alguns empreendimentos acabando a primeira fase. Será necessário 280 
comprar CEPAC para a segunda. Ao lado da ZEIS da comunidade Água Branca 281 
surgindo alguns edifícios, hà uma dinâmica imobiliária interessante. Pouco CEPACs 282 
acha providencial. Questiona se para um próximo leilão é preciso aprovar novamente 283 
as obras previstas na CVM. Concorda com o representante Paulo Cauhy que após o 284 
leilão é necessário discutir por onde começar. Mário Reali está se inteirando das 285 
informações, A primeira coisa essa garantia de quais investimentos vão ser feitos, a 286 
Operação Urbana Água Branca tem um percentual de investimentos em HIS, então o 287 
investimento que houver 22% do valor é destinado para HIS. A obra da Raimundo não 288 
tem recurso da Operação Urbana Água Branca hoje, será feito com o que foi leiloado. 289 
O projeto para área A1, projeto executivo e início, também irá onerar esse recurso, 290 
como também a reforma dos conjuntos. A agenda de curto prazo é esse. Temos uma 291 
lei que autoriza uma série de investimentos e a emissão de CEPAC que garantirá a 292 
continuidade e a ampliação dos investimentos. Temos essa autorização da CVM, o 293 
prazo de 2 anos para leiloar novos CEPACs. A ideia é que este ano não seja leiloado 294 
novos CEPACs. Será avaliada a conjuntura econômica.  Fernando Túlio sugere 295 
passar para os outros três informes: Descontaminação da CET, o Concurso para o 296 
subsetor A1 e a oficina realizada, a serem feitos pelo Sr. José Alves. Adriana Bogajo, 297 
Instituto Rogacionista, questiona quanto aos leilões do CEPAC, se autorização da 298 
CVM é se fazendo um leilão agora só daqui dois anos poderá fazer outro, ou se  299 
durante esses dois anos podem ocorrer vários. Mário Reali esclarece que nesses dois 300 
anos poderemos emitir novos títulos. Hélia M. Pereira, reforça a questão de definir as 301 
prioridades de intervenção, de investimento é importante que isso de fato venha a 302 
debate, pois tinham sido priorizadas algumas intervenções. Com os recursos curtos, é 303 
preciso definir colocar quais serão as prioridades em relação àquelas que haviam sido 304 
previamente definidas como prioritárias. É preciso colocar em pauta. Fernando Túlio 305 
passa para a palavra para o Sr. José Alves realizar os três informes. Sr. José Alves, 306 
SP Urbanismo, quanto a descontaminação no solo, foi feita a investigação, foi 307 
contratada a investigação preliminar e confirmatória, confirmou-se a presença de 308 
passivos ambientais, sendo assim, a CET em processo de contratação da 309 
investigação detalhada do solo da CET e avaliação de risco. Quanto ao concurso esta 310 
em andamento, iniciou-se em começo de fevereiro, a previsão é que seja entregue no 311 
inicio de maio. O conselho promoveu, com a contribuição técnica da SP Urbanismo, 312 
uma oficina que o objetivo era colher sugestões da população, da sociedade civil, para 313 
qualificar a proposta do concurso, do estudo preliminar que está em andamento. 314 
Ocorreu em 22/02, muitas pessoas desse conselho participaram, foi realizada no 315 
auditório da CET, e contou com a realização de várias atividades, a primeira atividade 316 
foi descrição de cada participante identificar onde mora e trabalha, para que tivessem 317 
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um censo de localização. A próxima atividade foi uma apresentação que a SP 318 
Urbanismo, junto com o conselho gestor, realizou sobre o que é a operação urbana, 319 
qual a finalidade, os objetivos, as diretrizes, as prioridades, e a apresentação do plano 320 
urbanístico em si, ou seja, as premissas, o programa, o que vai ser feito de fato na 321 
área da CET. Após foi realizado um passeio para conhecimento da área. A próxima 322 
atividade foi o bairro dos sonhos, as pessoas escreveram o que desejavam para a 323 
área, porque o programa do plano urbanístico é estabelecer que teremos um parque 324 
urbano, habitações HIS, um território Céu, uma UBS, dentre outras coisas que 325 
desejariam. Em seguida foram formados grupo para definir o que queriam perto de sua 326 
casa, a partir do plano urbanístico, elegendo o que mais queriam, qual a prioridade, 327 
para que fosse aferido se o plano esta em consonância com que as pessoas desejam. 328 
Foi feito um jogo, a cidade para todos, onde havia um mapa, onde havia 329 
representação dos programas estabelecidos para a área, para exemplificar os  330 
conceitos do plano diretor. Após o jogo foram apresentados pelos grupos os resultados 331 

/ propostas alcançados para plateia, explicando as motivações, justificativas, conceitos 332 
que os levaram aquela proposta. O próximo passo foi a sistematização dos resultados, 333 
e elaborado um relatório para juntar as ideias, e entender / interpretar o que foi 334 
importante naquele dia, ajudando na formação do projeto. Fernando Túlio abre para 335 
as inscrições. Eduardo Della Manna questiona se esse material vai ser 336 
disponibilizado aos concorrentes do concurso.  Adiel Vaz, representante dos 337 
moradores ou trabalhadores do perímetro, pede que o José seja mais claro quanto a 338 
explicação da contaminação do terreno da CET, pois em 01/10/2014, já foi liberado 339 
R$159.850,03 para um estudo de 120 dias sobre o terreno. Quero saber claramente o 340 
grau de contaminação, o próximo passo. Paula Santoro complementa a fala do Sr. 341 
Adiel e questiona qual o prazo para o próximo passo. Teme que chegue após o 342 
concurso. Parabeniza a oficina de capacitação. Frisa que o processo de capacitação 343 
são contínuos. Diz que a sistematização tem que ser feita logo para que os 344 
participantes possam se utilizar do material. Convida à todos para na próxima quinta 345 
feira, dia 05/04, na FAUSP, sala 812, onde o IAB apresentará o edital, e será discutido  346 
algumas questões que estão sendo feitas no grupo de gestão. Se a sistematização já 347 
estiver disponível, pronta até a próxima quinta, seria bom, pois a reunião será gravada 348 
em vídeo, e a ideia é ficar disponível no site da FAU com link para o IAB. Do blog 349 
Observa, como subsidio para os demais participantes.  As outras observações 350 
referem-se as questões como o que é um território CEU. As pessoas querem escolas. 351 
Acham que escola não está no Território Céu. Foi pedido em algumas atas para 352 
esclarecer. Isso pode acontecer na comunidade, para continuidade da oficina. Na fala 353 
do Bruno, no Conselho de ZEIS, há dificuldade de entender o que esta no entorno do 354 
terreno da CET. Isso foi pouco trabalhado e mereceria apontar esse fato para 355 
subsidiar os participantes do concurso. Outro ponto, o que fica da CET, existe plano 356 
de desmobilização da CET? Informa que a Escola de Samba Águia de Ouro apareceu 357 
em massa na oficina preocupados, e disseram não quer ser retirados do local. Onde 358 
ficou agendada reunião com o Gustavo e Osvaldo. Deseja saber se já houve e quanto 359 
essa demanda importa no contexto no âmbito do concurso. Pede respostas junto ao 360 
governo. Entram em áreas culturais. Eles estavam se sentindo ameaçados e criaram 361 
clima hostil. Pede a Patricia e José darem prazo para sistematização. Paulo Cauhy 362 
questiona se podem ter acesso ao primeiro laudo do terreno da CET? Hélia Pereira 363 
diz acreditar que o laudo deva ser disponibilizado. Indaga como está a articulação 364 
junto à Secretaria do Verde, pois DECONT afirma que nada foi submetido aquele 365 
Departamento. Quem esta fazendo a validação dessa investigação que foi feita? Pede 366 
prazo para esta nova etapa. A grande preocupação é quanto ao impacto no concurso, 367 
pois há uma proposta preliminar de parcelamento. É preciso ter isso espacializado. 368 
Jupira Cauhy Em relação ao laudo, sugere que uma pessoa da sociedade civil, do 369 
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grupo,  junto com alguém do Verde acompanhasse mais de perto esse processo. 370 
Porque as informações são evasivas. Sobre a oficina comenta que sentiu a ausência 371 
dos representantes da Prefeitura.  Acredita que seria mais produtivo compartilhar com 372 
os outros representantes das várias Secretarias o debate realizado. Sugeriu diversas 373 
vezes que fosse feito o convite para quem precisasse: alguém do Verde, alguém da 374 
Educação, alguém do Território Céu, para que juntamente com os grupos as duvidas 375 
pudessem ser esclarecidas. Porém não houve o conhecimento. Pede para próxima 376 
oficina compartilhar mais essa preparação. Tiveram grande empenho, em convidar 377 
pessoas da comunidade. Foi feita uma lista de aproximadamente 100 pessoas, 378 
compareceram 50. A oficina cumpriu um dos objetivos. Foi um bom começo, mas não 379 
conseguimos os subsídios necessários para poder qualificar o júri. Mas foi possível 380 
oferecer informações complementares. Sugere outras oficinas, pensada com esta 381 
metodologia, e mais compartilhada com o grupo de gestão. Que seja oficina preparada 382 
e realizada pelo Grupo de Gestão, que é composto pela sociedade civil e prefeitura. 383 
Maria Helena expressa preocupação com um governo que é do povo. Foi pega de 384 
surpresa, a oficina que traz o povo para discutir onde vai morar. Até que ponto vai se 385 
respeitar a opinião desse povo. Que passou o domingo desdobrando-se para entender 386 
e opinar o que querem. Outra coisa que a espantou foi quanto visualizou que está 387 
previsto 3 Céus, em seu entendimento, pede desculpas se estiver errada, é para 388 
atendimento da comunidade que mora ao redor. Se terão 1250 unidades dentro 389 
daquele espaço, esses 3 Céus não suprirão as necessidades das famílias que vão 390 
morar lá e de quem tiver ao redor. Quando observa o fato de ter uma UBS e outras 391 
questões que foram colocadas vê que faltou ser aprimorado. Não se preocupa com 392 
Escola de Samba eles tem que se colocar no lugar deles. Já está sendo feita a Fábrica 393 
do Sonho. Foi destinada verba para construção de uma parte. Quanto a passarela, 394 
como será feita, qual vai ser a forma e de que forma o pessoal de projeto vai ter 395 
acesso a essas informações que foram colhidas na oficina. Se não for para fazer o que 396 
estão pensando, não há necessidade das pessoas da sociedade civil se assentarem 397 
no grupo para ficar discutindo. Está cansada de ver as coisas atropeladas. Quer saber 398 
quem serão as pessoas que vão julgar esse projeto. De que forma essas pessoas 399 
seriam escolhidas? Tem certeza que serão técnicos, mas que tipo de técnico irá 400 
julgar? Coloca agora, antes que as coisas caminhem um pouco mais e fique tarde 401 
para voltar atrás, e tentar discutir ou tentar consertar. Mário Reali responde quanto ao 402 
laudo de contaminação. O que foi desenvolvido foi uma análise preliminar, ou seja, 403 
uma série, uma grelha de pontos para se identificar se existe a contaminação ou não, 404 
e a partir da constatação da existência, mesmo que seja uma pequena área, adensa-405 
se o numero de ponto para poder identificar qual o tamanho da contaminação, e o que 406 
é necessário fazer para remediação. É necessário o  laudo definitivo e ter a dimensão 407 
e o investimento necessário para remediar para a área ser passível de ocupação. 408 
Quanto o acesso, é um laudo muito técnico, não vê problema, mas para interpretar é  409 
necessário ter o laudo definitivo para ter dimensão dessa intervenção. José Alves diz 410 
que a questão da disponibilização do resultado, o relatório estará sendo finalizado, 411 
antes de 5ª feira sairá o relatório. A primeira ideia era que o relatório servisse de 412 
subsidio paro os jurados, para que avaliar os projetos. Não pode afirmar que será 413 
divulgado para todo o público. Não tem a resposta se será disponibilizado 414 
publicamente. Quem responderá será o Gustavo. Ele é o coordenador técnico. Está 415 
pactuado com a CET o plano de desmobilização. Eles já aprovaram a estratégia de 416 
desmobilização.  Quanto ao Território Céu. Paula Santoro diz que ao é necessário 417 
explicar-lhe, diz que quis ressaltar para população uma vez que eles sempre solicitam 418 
escolas no local, não tem a noção que dentro do Território Céu tem uma escola, disse 419 
apenas para observar. José Alves quanto a observação da sra. Marilena que um Céu 420 
não resolve, Céus informa que não é possível não dá para colocar mais. As demandas 421 
já foram analisadas na demanda da área da operação. A passarela foi eleita por cada 422 
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um onde seria colocada. Explica que sua função é atravessar o rio, conectar com o 423 
outro lado. Será uma passarela larga, para pedestres e ciclistas, e pousará em algum 424 
lugar do parque, o concurso vai definir. O que foi colocado pela comunidade há muitos 425 
pontos em comum, há possibilidades de chegar em um consenso. Ela pode chegar em 426 
vários lugares. Há possibilidades muito interessantes de chegada. Como um todo o 427 
plano tem possibilidades legais. Fernando Túlio para acompanhar o tempo da reunião 428 
informa que ainda há informes a serem feitos, à questões do representante Paulo 429 
quanto as obras do artigo 8º, sugere fazer mais um ciclo de contribuições e a partir 430 
disso responde as questões e passa para os outros informes. Adriana Bogajo 431 
questiona quem vai aprovar os projetos após prontos. Paulo Cauhy quanto ao laudo 432 
indaga se a mesma empresa que dará continuidade ao trabalho. Não será contratada 433 
nova empresa. É uma nova etapa do trabalho que está sendo feito. Esse laudo 434 
preliminar não indica a gravidade da contaminação. Não a extensão. Entende que 435 
agora será feita a gravidade. Reforça que o Sr. Della Manna falou. Diz que o resultado 436 
da oficina tem de ser divulgado para as empresas, pois isso pode contribuir. Qual o 437 
prazo de inicio para desmobilização da CET? Eduardo Della Manna diz não saber se 438 
o Sr. Mário Arquiteto de formação conhece Vicente Del Rio, planejador urbano, que 439 
mostra os esquemas, um balanço, do ponto de vista o arquiteto que fez o desenho do 440 
projeto que a agência fomentada queria e por fim o projeto que a comunidade queria 441 
que é completamente diferente dos demais projetos. Receia que correremos o risco de 442 
ter um projeto que não tenha nada ver com o que a comunidade quer. Acha que o 443 
resultado apenas para o jurado não é o caminho mais apropriado. É fundamental que 444 
o projetista saiba o que a comunidade quer. Houve um gasto de energia, pessoas da 445 
comunidade foram mobilizadas. E importantíssimo que esse material seja 446 
disponibilizado o quanto antes para os concorrentes. Em relação a questão da área 447 
contaminada, preocupa-se, como anteriormente manifestado, o que foi feito agora, a 448 
análise preliminar, a próxima etapa chamada de investigação confirmatória e que verá 449 
exatamente o grau de contaminação, a extensão da pluma de contaminação, a 450 
localização dessa pluma, e o tipo de contaminante. Dependendo dessa investigação 451 
será possível um diagnóstico do tipo de descontaminação que será feito, e para que 452 
uso. Por exemplo, uma descontaminação pode ser feita num grau menos para um uso 453 
não residencial e em um grau maior para o uso residencial e isso pode modificar o 454 
partido arquitetônico do projeto que será feito. Seria fundamental disponibilizar 455 
também a investigação, pois corremos o risco de ter um projeto vencedor descolado 456 
da realidade da região. Hélia Pereira com relação a questão da investigação 457 
confirmatória, questiona como está a relação com o DECONT, pois este órgão é 458 
responsável pelo gerenciamento da investigação, de todo o processo, ele deve estar 459 
acompanhando, quer saber se de fato já foi levado, como está sendo realizado. É uma 460 
grande preocupação, pois isso pode impactar no projeto, em relação ao custo. Na 461 
verdade fala-se em remedição em função do uso, pois as vezes não dá para 462 
descontaminar, se faz uma remedição para um uso ou outro uso, e isso pode mudar 463 
completamente a proposta de projeto. Mario Reali diz ser fundamental a participação 464 
e o controle da sociedade. Com relação ao DECONT não sabe precisar como está a 465 
comunicação interna na prefeitura, mas mesmo assim foi trazido ao grupo, isso 466 
demonstra uma transparência. Em relação ao projeto, estamos tocando o concurso e 467 
verificando as condições do terreno, pois não será utilizado um terreno com alguma 468 
contaminação para colocar um equipamento ou moradia. Mas é preciso fazer um 469 
cronograma cruzando todas as interfaces. Em relação ao programa, o debate com a 470 
comunidade é para dialogar e aprimorar o programa, aproximando a comunidade da 471 
expectativa que espera desse concurso. Todas as considerações que foram feitas 472 
serão avaliadas, para então verificarmos que procederemos. Isso é salutar para um 473 
diálogo, e o controle da sociedade sobre o que estamos fazendo e o nosso trabalho.  474 
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Fernando Túlio foi um esforço em aprovar o relatório investigativo, mesmo antes de 475 
fazermos o leilão. Para que assim vindo os recursos possamos investir em um prazo 476 
mais cursos. Abrimos três leques de intervenções. O processo de parcelamento da 477 
gleba, a questão da descontaminação, já concluída a primeira etapa, e tem o concurso 478 
que após terá uma fase importa que será a recepção da propopsota vencedora e 479 
adequação dessa proposta por SMDU E SP URBANISMO ouvido o Conselho Gestor 480 
nas questões pertinentes.  Não só no concurso e nas etapas subsequentes, as 481 
considerações feitas na oficina pode ser objeto de debate. A questão da obrada da 482 
ponte tem um tempo de licitação, estamos discutindo e pactuando no sentido de 483 
entender que o tempo de projeto e licitação de obra é moroso. Temos compromisso de 484 
levantar as informações de como está a segunda etapa da investigação.   A noticia 485 
que se tem é que esta tramitando esse processo por ata de preços de preços para 486 
contratar da forma mais rápida possível. José Alves em resumo ao que foi dito, 487 
informa que o júri será pautado pelo relatório e pela SP Urbanismo e depois será 488 
revisado subliminar, onde será incorporada as questões da oficina. O concurso é um 489 
plano urbanístico e as contribuições foram especificas. O júri é variado, formado por 490 
arquitetos e urbanistas, entre ele Milton Braga, Renata Cenin, que inclusive este na 491 
oficina, Vladir Bartalini, arquiteto especialista na operação Urbana Água Branca, 492 
Eugênio Queiroga, José Rollemberg de Mello. Paula Santoro diz que o arquiteto 493 
Miltom Braga já propôs e quase ganhou o  primeiro concurso feito, bairro novo, 494 
conhece a área. E o Vladir elaborou os estudos urbanísticos da Operação, uma das 495 
pessoas que mais conhece a região. Paula Santoro informa que o Milton Braga já 496 
propôs e quase ganhou o concurso do Bairro Novo e o Vladir conhece profundamente 497 
a região. José Alves quanto ao prazo de desmobilização da CET ainda não tem essa 498 
informação. Paulo Cauhy indaga se ainda não existe o calendário ou não tem a 499 
informação? José Alves informa que é possível que após o concurso será possível ter 500 
as táticas do projeto. Ainda não temos a informação. A partir do momento que 501 
tivermos o projeto faremos a estratégia. Fernando Túlio diz ter uma série de informes 502 
sobre as questões habitacionais, sugere passar por esses pontos e encerrar, se as 503 
questões forem contempladas. Com relação ao resultado da eleição, uma vez que só 504 
foi falado sobre a portaria, pede para representante Tais fazer as considerações. 505 
Thais Tsukumo, SMDU, informa que fez parte da comissão eleitoral, e as 506 
informações complementares sobre as eleições para as vagas que não foram 507 
preenchidas na primeira eleição, que no dia 31 de janeiro, durante um sábado, 508 
compareceram 1839 votantes, a apuração dos votos foi: Maria Helena Ferreira da 509 
Silva, 946; votos Severina Ramos do Amaral  388 votos e Jorge Dias Duarte 288 510 
votos. Ana Paula Silva 194 votos; votos nulos 17 e votos brancos 06. Sendo eleitos 511 
para a vaga de titular Maria Helena da Silva; e para as vagas de suplente Severina 512 
Ramos do Amaral e Jorge Dias Duarte. Márcia Terlizzi, SEHAB, faz relatos sobre o 513 
andamento das atividades da SEHAB. Informa que está em vias de publicar o DIS das 514 
três áreas já apresentadas, das 475 unidades, e em face da contaminação, e desse 515 
período longo que teremos aguardar, quanto mais cedo garantir áreas para habitação 516 
fica mais fácil. O DIS agora em março estará publicado e na sequência a contratação 517 
dos projetos, sondagem, etc. Explica que DIS é Decreto de Interesse Social. O 518 
processo expropriatório se inicia com o poder público decretando interesse social 519 
sobre alguma área, ou seja, interesse naquela área para produção de habitação de 520 
interesse social.  O decreto não expropria, ele apenas demarca a área como de 521 
interesse. O processo expropriatório começa a partir daí. Entra-se com uma ação 522 
expropriatória, laudo de avaliação, depósito do valor venal, valor inicial, e 523 
posteriormente, com o laudo do perito complementa-se o valor. Na última reunião 524 
foram apresentados os novos integrantes do Conselho ZEIS, foram apresentamos as 525 
intervenções do perímetro expandido, os estudos continuam em andamento, conta-se 526 
com a contribuição da Sra. Paula que enviou algumas ideias. Traz uma vistoria que foi 527 
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realizada e será incorporada nos novos estudos. Tem alguns assuntos que devem ser 528 
discutidos, e em uma próxima reunião poderá trazer mais informações. Diz ser 529 
necessário começar discutir como será as intervenções dependendo do recurso. Tem-530 
se algumas áreas descritas na lei, boa parte já está contemplada com algum tipo de 531 
intervenção, e algumas áreas que não estão no anexo da lei poderiam estar 532 
recebendo algum tipo de intervenção, como é o caso levantado hoje do Espama, mas 533 
não estão porque não constam do anexo da lei. Poderia, mas isso depende de um 534 
processo de alteração da lei, que pode ser discutido futuramente. Além do Espama 535 
tem outras áreas, no perímetro expandido, que poderiam ser agregadas, apesar que 536 
há a questão legal que é necessário superar a lista das 14 áreas que esta na lista da 537 
lei. De qualquer forma os estudos não desconsideram as demais áreas que não estão 538 
na lei, e gostaria que fossem contempladas com  os recursos dos CEPACs. Quanto a 539 
questão dos 3Rs tem-se a possibilidade, com os recursos da venda dos CEPACs, no 540 
dia 12,  de iniciar o processo de licitação das obras. Imagina-se a previsão para até o 541 
final do mês com os recursos que entrar. O edital está semi pronto, é preciso discutir o 542 
projeto. Tem-se um mês para fazer o edital,  discutir o projeto, prevê-se que em abril o 543 
edital seja lançado. Possui-se recurso carimbado de 22%, de qualquer centavo que 544 
entrar, portanto não concorremos com outras obras, ou seja, a questão da prioridade 545 
neste caso não cabe discutir. Tanto para tocar a desapropriação das áreas, como 546 
também para a reforma dos 3 Rs. Entende-se que entram recurso, em abril coloca-se 547 
a licitação na rua. Trabalha-se com esse prazo e a questão é qual projeto será licitado, 548 
e é o que deve ser discutido no Conselho de ZEIS. Fernando Túlio abre inscrição para 549 
considerações. Adiel Vaz  relata que na ultima reunião, 10/12/2014, a Larissa disse 550 
que a tendência era fazer os 3Rs, ao invés da reforma emergencial. Você também 551 
disse algo parecido. Entende que é fora de nexo. A reforma emergencial é 552 
urgentíssima. Os 3Rs precisa? Sim, tem que ser melhorado. Mas vê a colocação 553 
inversa: Os 3Rs que são Revitalização, Recuperação e Reestruturação, ao invés da 554 
reforma emergencial que tem muro caindo, caixa d’água com problemas, postes sem 555 
luz, fios de alta tensão jogados no rio, na rua, a vários meses, anos, crianças 556 
passando próximo, isso é emergencial. Acredita que tem que inverter isso. Pede que 557 
se faça primeiro reforma emergencial depois os 3Rs. Foi dito, no começo do ano 558 
passado, em reunião no Instituto Rogacionista que tinha dinheiro para reforma 559 
emergencial. Maria Helena diz já ter sido contemplada na fala do Adiel, porém 560 
referenda a necessidade de disponibilizar o trabalho que foi feito na oficina, para que 561 
as pessoas que irão participar do concurso trabalhe em cima das necessidades da 562 
comunidade e do que as pessoas vão morar querem. A partir do momento que foi feito 563 
a oficina, os projetos que devem vir na linha do que se discutiu. Pede disponibilizar o 564 
material para todos que for participar. E que os jurados respeitem a opinião da 565 
comunidade. Fala-se em questão de dinheiro, de disponibilidade. Não existe uma 566 
pessoa mais ansiosa para querer ver a construção de HIS que ela e as pessoas que 567 
não tem casa para morar. Tem-se disponível dinheiro para construir 650 unidades. Se 568 
o processo não caminhar, algum tempo atrás, na Audiência publica da UNINOVE, 569 
disse que é um projeto para 20 anos a Operação Urbana. Sente em dificuldade em ver 570 
que as coisas estão sendo proteladas, sem dar importância para a sociedade civil que 571 
é quem necessita. Não estão mendigando, tem direito a moradia digna. Comenta que 572 
passou em frente aos predinhos do Lidiane, e diz ser uma vergonha, falar que e aquilo 573 
fazer moradia para pobre, são uns cubículo, não entrou, mas tem percepção de fora. 574 
Pede cuidado na hora de projetar, para ser com tamanho adequado, pois são famílias 575 
com 2, 3, 4 5 filhos e precisa caber dentro de dois quartos. Que as habitações sejam 576 
um pouco maior. Paula Santoro coloca-se à disposição para olharem as áreas do 577 
perímetro expandido. Ficou impressionada. A grande parte é área de risco. Há 578 
habitações em cima do córrego. Então, o que se imaginava como solução 579 
habitacional, 5000, vão necessitar demais unidades, pois haverá remoção. Uma das 580 
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áreas, inclusive, seria removida nessa semana, e foi descoberto pelo site da HABISP  581 
Plus, que essas pessoas serão relocados na área da CET que nem tem projeto. Será 582 
mais um que irá para aluguel. Tem algumas questões que apareceram fortes. Tem 583 
áreas que já estão regularizadas. A lista de áreas precárias que foi para aprovação na 584 
Camara dos Vereadores merece revisao. Irão ampliar necessitando de novas 585 
unidades habitacionais, e vão diminuir em áreas que já foram feita. Tem áreas como 586 
Espama que serão removidas, totalmente dentro da operação, está na saída da ponte. 587 
Se a ponte vai ter algum impacto, nos parece muito lógico que o Espama fosse pro 588 
minha casa minha vida, no terreno do lado. Pede retomar o que a Hélia pediu, em uma 589 
das reuniões anteriores, uma avaliação panorama da primeira fase da operação. 590 
Existe recurso em caixa referente a lei de 1995, que contempla 630 unidades 591 
habitacionais, que já pode ser gasto mediante a apresentação de projeto para o juiz 592 
liberar o dinheiro. O que já foi feito em relação a drenagem. Acha importante a 593 
colocação da Márcia sobre o DIS, e questiona o que temos de projeto que possa 594 
utilizar esse dinheiro que está ali rendendo. Outro ponto referente a habitação é a 595 
reunião do conselho de ZEIS. Recebeu informe que a reunião prevista estava sendo 596 
adiada para reorganização dos membros do da SEHAB no conselho. Estava marcada 597 
para março. Pressionaram, sugerindo dia 09 ou 10, e agendaram para um dia que 598 
ninguém pode, dia 11 de março. Pede retomar as reuniões de ZEIS para que as 599 
medidas emergenciais sejam contempladas. Bruno da Silva, morador da comunidade 600 
da Água Branca e Conselheiro de ZEIS, Conselho ZEIS, informa que entramos no mês 601 
três e até agora, neste ano, nãoo houve nenhuma reunião do Conselho de ZEIS. No 602 
final de 2014, foi deliberado um calendário que não esta sendo respeitado. A 603 
comunidade propôs-se nos dias 9 e 10 de março para a primeira reunião, porém foi 604 
dito que não poderia ser feito nestas datas. Sugeriram as datas  11 e 18 de março, 605 
porém todos os conselheiros da sociedade civil não podem participar e dia 18 ficaria 606 
muito longe. Reiteraram o pedido de manter os dias 09 ou 10 de março, a resposta 607 
recebida foi uma confirmação para o dia 11, que ninguém poderia. Foi uma data 608 
imposta para os conselheiros. Ninguém da sociedade civil concorda com a data. 609 
Ficasse nesse impasse sobre as reuniões, pede ajuda dos envolvidos para resolver 610 
esse problema. Fernando Túlio encerra o ciclo das contribuições passa a palavra para 611 
a Márcia para alguns esclarecimentos e depois para o Mário para considerações 612 
gerais, e encaminhamentos finais para concluir a reunião. Márcia Terlizzi esclarece as 613 
questões das obras. Quando diz 3Rs as obras emergenciais estão incluídas. Quando 614 
fala de iniciar as obras fala-se nas emergenciais. O R – Revitalização – inclui as obras 615 
de segurança, principalmente. Foram adiantando as obras emergenciais. Tiveram 616 
diversos reveses com recursos. No final do ano, comprometeu-se a fazer o edital, fez 617 
tomada de preço, tiveram o corte de recursos, e o fechamento do orçamento. No ano 618 
de 2015 o orçamento abril somente em 31 de janeiro. Então, a ideia é fazer as obras 619 
com os recursos da operação urbana. As obras vão ser feitas a partir de primeiro de 620 
abril, iniciando-se pelas emergências. Com relação ao Conselho de ZEIS o que houve 621 
de mudança interna, foi que o Programa de Reurbanização e Revitalização de 622 
conjunto estava vinculada ao Gabinete do Secretário, e por questões de atribuições 623 
todo departamento saiu da assessoria técnica e foi para a Coordenadoria de 624 
Regularização Fundiária, no Departamento de Regularização Fundiária 3, que envolve 625 
conjuntos e favelas. Em função disso os membros que anteriormente participavam de 626 
outros setores se concentraram no DTR. As reuniões de 3Rs não foram muito 627 
saudáveis e decidiu-se mudar os membros. Na reformulação há esperança que se 628 
consiga discutir o projeto. Quanto a data permanece a mesma. Tem problemas de 629 
agenda. Não foi possível arranjar um dia para que todos possam ir. Encaminhará as 630 
reivindicações para os dias 09 e 10, e posteriormente dará uma resposta em tempo. 631 
Porém desconhecia esta discussão. Mario Reali acredita que, agora, a questão 632 
central, até para compatibilizar os investimentos como um todo, é o leilão de CEPACs, 633 
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para avaliar os recursos que teremos para essa nova operação urbana. Esse primeiro 634 
recurso, é evidente que R$ 100.000.000,00  para esse volume de investimento é 635 
pouco, mas é o ponta pé inicial para algumas ações que são estruturantes, para 636 
viabilizar um plano de obras que até contemplado na operação urbana. Pensa-se, 637 
dialogando com que a Márcia falou, que o projeto dos 3Rs, dá respostas não somente 638 
para as obras emergenciais, como também contempla a Reurbanização e 639 
Revitalização do conjunto. Paralelamente, o processo de desapropriação de áreas 640 
para habitação de interesse social, isso para ter um banco de terras, para desenvolver 641 
projetos para produção de unidades. O concurso da área A1 teremos o projeto para 642 
depois iniciar a obra, também a viabilização desse projeto se dará, com esses recurso 643 
do CEPAC. Esse cardápio de investimentos, as obras de infraestrutura, a 644 
compatibilização destes investimentos de infraestrutura, habitação, projeto e A 645 
necessidade de aquisição de terra para desenvolvimento de HIS, depende de um bom 646 
resultado do leilão. Após o leilão verificar qual será o recurso, para ver o tamanho da 647 
capacidade, para assim poder se organizar, se necessário fazer uma reunião do grupo 648 
gestor extraordinária, antes do inicio do edital de abril, para recompactuar o programa 649 
de investimento. Não adianta brigar por prioridade se não houver recurso. Frisa que 650 
não será possível colocar todo o recurso arrecadado em habitação de interesse social, 651 
é preciso fazer infraestrutura, pelo motivo do adensamento da região. Jupira Cauhy 652 
reforça a preocupação com o que está previsto no artigo 8º. Que tem recurso em 653 
caixa. Há 600 bilhões. Tem dinheiro. No mínimo 630 unidades para comunidade do 654 
Sapo e Aldeinha. A Márcia deu informe que é possível viabilizar isso a partir desse 655 
edital, dessa aquisição de terra, mas temos dinheiro para no mínimo 630 unidades. O 656 
que se está fazendo da parte comunidade; - a consolidação com os moradores para 657 
que participem. Tentaram levar algumas dessas pessoas na oficina. Não é e a 658 
sociedade, a comunidade que tem que entrar em contato com essas famílias. É mais 659 
um assunto para ser tratado com a SEHAB, como localizar essas pessoas, para que 660 
elas saibam que tem esse direito. Estão montando um passo a passo como resolver 661 
isso de sua parte, como sugerir ao poder público, para que seja agilizado. Não fará o 662 
papel da prefeitura, porém sente necessidade de entender como será feito, uma vez 663 
que o dinheiro está no caixa à muito tempo. As famílias recebem auxílio aluguel a mais 664 
de cinco anos. Toda reunião é necessário fazer apelo a respeito disso. Acha 665 
interessante, o Conselho de ZEIS não trata disso, montar uma Comissão do grupo que 666 
pudesse junto com SEHAB e outras pessoas entender um pouco mais como será o 667 
próximo passo a passo, para que chegue nesse grupo com perguntas objetivas. Paulo 668 
Cauhy   669 
preocupa-se com a questão da concorrência para o projeto do complexo viário da 670 
ponte. A Prefeitura se compromete com isso automaticamente vira uma autoridade 671 
que não foi definida pelo grupo. Entende que essa concorrência não pode acontecer 672 
sem o aval do grupo.  A partir do momento que ela acontece, vai acontecer o previstos 673 
nas outras reuniões. Há uma concorrência de valores, a ponte ou complexo viário não 674 
compete com a residência, mas concorre com a escola, com a UBS, com o Parque, 675 
melhoramento viários, e as demais coisas. Como já ensinado no grupo, não adianta só 676 
construir casas, tem que ter todo aporte junto.  Teme que isso inviabilize ou prejudique 677 
o concurso, que é o mais importante. O concurso do Subsetor A1 se implantado da 678 
maneira correta, o complexo viário que espere. Essa é sua posição e de muitos no 679 
Grupo. Supondo ser R$ 100.000.000,00, R$ 22.000.000,00 vão para moradia, os 680 
outros R$ 78.000.000,00 será uma briga. R$ 10.000.000,00 para uns R$ 681 
50.000.000,00 para outros, como será? É viável começar um projeto do montante do 682 
subsetor A1 ou do tamanho complexo viário com esse valor. Dá para dividir para os 683 
dois. Se essas forem as prioridades eleitas. A Prefeitura não pode abrir a 684 
concorrência, pois estará passando em cima desse conselho. Pede reunião exclusiva 685 
para discutir isso. Mário Reali diz que é o papel do Grupo Gestor, será trazida a 686 
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revisão a partir da do leilão do CEPAC, sua preocupação, também e preocupação da 687 
SP urbanismo, tentaremos compatibilizar os investimentos de recursos em 688 
infraestrutura, habitação e outros projetos. Inicialmente os recursos passarão pela SP 689 
Urbanismo. Para licitar qualquer coisa é preciso fazer empenho naquele recurso da 690 
Operação Urbana, e esse recurso é gerido pela SP Urbanismo. Compromete-se fazer 691 
esse diálogo, apresentando qual será o quadro de investimento. Paulo Cauhy 692 
preocupa-se com a concorrência entre os dois. Entende que tem que esperar a venda 693 
dos CEPACs, o recurso alcançado. Após realizar uma reunião com o Grupo para 694 
decidir o que acontecerá. Mário Reali diz que preocupa-se que as coisas se 695 
viabilizem. Estamos em março, se não preparamos o edital para os 3Rs, as obras não 696 
podem acontecer. Para a infraestrutura o mesmo. Temos que caminhar com o 697 
desenvolvimento dos encaminhamentos técnicos de projeto, desapropriação de áreas 698 
para fazer habitação. Esse é o papel de fazer a gestão de várias frentes de obras que 699 
tem interlocução com SEHAB, SIURB e SVMA. Paulo Cauhy diz não ver problema dos 700 
editais estarem prontos. Preocupa-se com a deliberação do grupo sobre isso. Mário 701 
Reali diz que isto está na lei. Discutiremos dentro dos parâmetros legais o nosso 702 
papel, a nossa competência, a nossa atribuição. Agradece acolhida. Talvez não tenha 703 
informação de todos os elementos, mas trabalharemos para isso. Agradece a 704 
presença de todos. Encerrando a reunião às 21h15. 705 
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