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Às 18h45, do dia 01 de junho de 2015, no Auditório do 10º andar do Edifício Martinelli, 1 

sala 102, Fernando Túlio Salva Rocha Franco, representante titular da Secretaria 2 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, Coordenador no Grupo Gestor, 3 

cumprimentando cordialmente os presentes, dá início à quinta reunião ordinária do 4 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, conforme 5 

convocação encaminhada o Grupo, e apresenta a pauta da reunião destacando, em 6 

relação ao expediente, a aprovação da 4ª Reunião Ordinária, encaminhada 7 

anteriormente, e a necessidade de alterar data da 6ª reunião por tratar-se de feriado. 8 

Quanto a Ordem do dia, item 2: Impressões sobre o Projeto: Concurso Público 9 

Subsetor A1; Informes Gerais; Resultado do Leilão de CEPAC; Obras Emergenciais 10 

– PROVER e FUNAPS; HIS – Publicação de Decreto de Interesse Social, no âmbito 11 

da Operação Urbana. Foram recebidas algumas solicitações do Grupo de Gestão e 12 

incluídas como sugestão, a questão do Laudo de Contaminação da CET; 2.2.4 Laudo 13 

de Descontaminação – CET; Parque Linear Água Branca; Obras de Drenagem e 14 

Mobilidade; PEUC – Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; Arquivos 15 

Abertos – Gestão Urbana. Observa que, se não for possível discutir todos os temas 16 

naquela data, haverá a discussão na próxima reunião. A sugestão da mesa é que trate 17 

primeiro da ata da 4ª Reunião Ordinária, com as sugestões do Sr. Paulo Cauhy, 18 

quanto à correção de suas falas, que após análise do áudio, concluiu-se que 19 

contemplam o dito na reunião, e estas já estão incorporadas à ata, passando na 20 

sequência para as impressões do concurso. Seguindo para os informes. O Sr. 21 

Fernando Túlio S R Franco apresenta a minuta de ata, com destaques em amarelo 22 

relativos às sugestões feitas pelo Sr. Paulo Cauhy. Pergunta se os membros estão de 23 

acordo com a minuta encaminhada considerando, as sugestões do Sr. Paulo Cauhy. 24 

Aprovada por unanimidade. Passando para o próximo item, alteração da data da 6ª 25 

reunião, por se tratar de um feriado, sugere discutir ao final. Antes de passar a palavra 26 

para o Sr. José Alves, coordenador da SP Urbanismo que apresentará os projetos 27 

do concurso, o Sr. Fernando Túlio S R Franco informa que foi protocolado ao Sr. 28 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e ao Sr. Secretário de Habitação um abaixo-29 

assinado das antigas favelas do Sapo e da Aldeinha. O outro informe é que amanhã, a 30 

partir das 18h30, no Largo São Francisco, ocorrerá um evento de premiação dos 31 

vídeos vencedores do Concurso de Curtas-Metragens sobre o Plano Diretor 32 

Estratégico (PDE). A partir daí, a ideia é que o vencedor seja contratado para 33 

transformar em vídeo as 10 estratégias apresentadas, facilitando a compreensão da 34 

lei.  O Sr. José Alves, coordenador da SP Urbanismo, primeiramente esclarece que 35 
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não irá apresentar os projetos na sua especificidade e que, os projetos bem como as 36 

atas estão disponíveis no site do IAB. Apresentará os slides, mas não serão discutidos 37 

os detalhes. Informou que o concurso vem sendo preparado há um ano, em um 38 

processo intenso desde a formação do termo de referência até a conclusão e que os 39 

projetos já terminados encontram-se na fase de homologação. Prossegue informando 40 

que após a homologação do projeto, a equipe vencedora será convidada para 41 

apresentá-lo, como também recolher as contribuições do Grupo de Gestão e dos 42 

moradores. Também observa que o projeto selecionado foi não somente o mais 43 

tecnicamente adequado, mas foi considerado como uma matriz promissora de 44 

interlocuções e produções que serão realizadas. Entende que esse é o inicio, uma 45 

primeira etapa que chegou ao fim, mas que há ainda um longo percurso pela frente. 46 

Recorda que o júri elaborou uma série de critérios internos para julgar os trabalhos, 47 

tais como inserção urbana, aspectos relacionados ao controle, em uma proposta que 48 

fosse aberta para cidade e não fechada em si própria, com atenção em relação ao 49 

território, com a preocupação em evitar monotonia espacial, possibilitar qualidade dos 50 

sistemas de espaços livres, apresentar com clareza o plano de urbanização, propor 51 

um sistema de áreas verdes maior, com mais capacidade, enfim, um plano que 52 

favorecesse não só os moradores mas a cidade como um todo, com faseamento em 53 

relação em algumas áreas estratégicas, contendo o plano de ataque na 1ª fase, e 54 

alcançar viabilidade física e econômica. Esclarece que foram entregues algumas 55 

pranchas do concurso, formadas pelas imagens, as plantas e que o programa 56 

envolvia, como é de conhecimento de todos, um parque público, no mínimo de 630 57 

unidades habitacionais, territórios CEU, UBS e ciclopassarela. Reforça o entendimento 58 

de que este é um estudo preliminar, um primeiro passo, a primeira fase do trabalho e 59 

que o próximo passo, junto à equipe contratada, é uma consolidação do plano 60 

urbanístico, ou seja, serão realizadas reuniões entre todos para que possa chegar ao 61 

projeto final e definir as questões que precisam ser melhor discutidas. Em seguida, 62 

passa a demonstrar o segundo projeto, no qual uma das questões mais importantes 63 

era a aderência ao Plano Diretor Estratégico. Lembra que a área se insere na 64 

Macroárea de Estruturação Metropolitana, que corresponde às margens de nossos 65 

rios e que foi fundamental para o desenvolvimento de São Paulo, na qual foram 66 

implantados os trilhos das redes ferroviárias e os galpões industriais. Observa que 67 

estamos em uma fase de renovação dos usos, e de inclusão social da cidade e essa 68 

área, que é sempre tratada como fundo, poderá ser uma frente do Plano. Segundo o 69 

Sr. José Alves, essa é uma característica, a de trazer a várzea do rio para participar 70 
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permanentemente. Prossegue observando que a passarela concentra, une os dois 71 

lados do rio. Ressalta que esse projeto tem uma importância na questão da inclusão 72 

da moradia, como providenciar espaços contínuos produtivos para gerar renda. Desse 73 

modo, os últimos prédios serão destinados a lojas, comércio, serviços e área de lazer. 74 

Por fim, destaca que todos os projetos tinham pontos em comum e situações 75 

semelhantes. O Sr. Mário Reali ressalta a questão, que a ideia era dar um informe do 76 

concurso, que será feita uma reunião especifica sobre o projeto vencedor com os 77 

projetistas. Nesse sentido, poderá ser chamada uma reunião extraordinária do 78 

conselho para que não se tente resolver questões do projeto com as perguntas neste 79 

momento, quando se trata somente de aspectos relacionados ao concurso. O Sr. 80 

Coordenador, Fernando Túlio S R Franco abre a palavra, pedindo para que as falas 81 

sejam limitadas a três minutos. A Sra. Paula Freire Santoro, representante da 82 

FAU/USP, informa que não achou algumas informações que deveriam estar nas 83 

pranchas: as quantidades de HIS e o que não se refere a HIS. Aproveita para fazer um 84 

pedido oficial para que seja realizado um debate na FAU USP e que teria conversado 85 

com o IAB. Segundo ela, esse debate seria travado com todos os participantes, não 86 

apenas com os vencedores. Destaca que gostaria de levar os 12 projetos para expor 87 

na FAU USP e montar o debate com o júri em curto prazo, se possível na próxima 88 

semana, para um debate rápido. Dessa forma, entende que o pedido oficial só 89 

precisaria da autorização da SP Urbanismo e que para a FAU USP é muito importante 90 

o projeto urbano. Considera que este tipo de concurso é atípico e gostaria de saber 91 

sobre a possibilidade de ser realizado o debate. O Sr. Paulo Cauhy manifesta a 92 

intenção de fazer um comentário sobre a impressão que teve conversando com outras 93 

pessoas, informando que ficaram surpresos, talvez pela supressão de algumas 94 

informações. Observa que os demais projetos ainda não tinham sido apresentados. 95 

Ressalta que o primeiro já tinha se apresentado e que havia sido criada uma 96 

expectativa em algumas pessoas e que houve a sensação, quando foi visto o projeto 97 

vencedor, que é o que mais tem traço de conjunto habitacional, o que mais tem esse 98 

estereótipo, segundo ele em uma visão muito superficial, mas que várias pessoas 99 

tiveram essa mesma impressão. Prossegue afirmando que em sua visão o projeto 100 

vencedor é o mais conservador, observando que se trata de sua visão pessoal, 101 

totalmente leiga segundo ele. Considera que foi um momento curioso, porque as 102 

pessoas da comunidade que lá estavam, tiveram a mesma sensação, que se 103 

empolgaram com os projetos anteriores, mas muito menos com esse. Por fim, gostaria 104 

que fosse explicado por que esse projeto ficou com essa cara e que, em sua 105 
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avaliação, as pessoas não querem morar em lugar com esse aspecto. A Sra. Maria 106 

Elena Ferreira da Silva, Representante dos Moradores, inicia sua fala considerando 107 

que o projeto fugiu da discussão feita na CET, na qual o sexto colocado foi o que 108 

chegou mais perto do que os moradores queriam. Indagou se quando da ida dos 109 

moradores à FAUUSP, havia sido disponibilizado o trabalho que foi feito pelos 110 

moradores na oficina para o escritório ou se seguiu pro forma. Entende que ficou muito 111 

aquém do que se esperava e que a impressão que ficou é que a moradia vai ser um 112 

cubículo. Questiona sobre as dimensões de HIS para uma família que antes vivia em 113 

casa e os casos de famílias com mais de dois filhos. Manifesta a sensação de que não 114 

teria sido atendida. Destaca a observação para que não se repita a experiência do 115 

Projeto da (favela) Lidiane e, por fim, observa que quem vai ser atendido pode ir para 116 

uma moradia com qualidade de vida. O Sr. Caio Boucinhas pondera que no processo 117 

de consulta houve a intenção de que fosse elaborado um projeto participativo e que a 118 

oficina seria disponibilizada a todos os concorrentes. Destaca a importância de dar 119 

retorno aos moradores para apresentação e discussão dos projetos, que não é etapa 120 

fácil, mas que é importante e, segundo ele, coroa o projeto. Considera que há o 121 

segundo e terceiro lugares e as menções honrosas e que, sob sua óptica, não seria o 122 

primeiro colocado aquele que será executado. Manifestou a necessidade de reiterar a 123 

intenção para que a discussão se dê com moradores e conselho gestor. A Sra. Jupira 124 

Cauhy, da Associação Água Branca, Inicia sua fala com o entendimento de que a 125 

discussão deve ser feita principalmente para as favelas  Aldeinha e Sapo. Destaca que 126 

em uma apresentação houve 400 pessoas presentes, ocasião na qual a oficina não 127 

era pro forma. Avalia que há intenção desse grupo nessa discussão e destaca a 128 

importância da apresentação dos projetos. O Sr. José Alves, observa que as 129 

definições sobre HIS devem se dar ao longo do projeto. No seu entendimento, o 130 

debate proposto pela Sra. Paula Freire Santoro, representante da FAU/USP, 131 

precisa ser analisado. Destacou um aspecto importante na fala do Sr. Paulo Cauhy, 132 

no que se refere à estigmatização, e a necessidade de se usar a mesma linguagem, 133 

que essa preocupação fará parte dos trabalhos. Recorda que a questão do concurso 134 

era mais voltada à estruturação do plano urbanístico do que um projeto de arquitetura. 135 

Prossegue informando que o vencedor, na primeira etapa de trabalho, deve fazer com 136 

que o projeto se aproxime, que faça parte do plano de trabalho a discussão com a 137 

comunidade. O Sr. Mario Reali destaca que o IAB ainda não disponibilizou o material, 138 

uma vez que ainda não houve o pagamento. Dessa forma, o material ainda não está 139 

disponível. Informa que o primeiro objetivo é fazer uma exposição no local e depois 140 
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disponibilizar para empréstimo para as universidades. Frisou que o concurso é um 141 

procedimento licitatório, e que é preciso tomar um cuidado para o aspecto legal. 142 

Destaca que foi escolhida essa empresa para desenvolver o projeto, com a 143 

necessidade de dialogar com os elementos. Em relação às HIS, haverá no mínimo 144 

1.350 (unidades) e existe a possibilidade de se discutir se o número de unidades de 145 

HIS para se ter HMP junto com o HIS para se ter uma convivência, para incluir 146 

diversos perfis, e que o papel da SP Urbanismo é desenhar e construir a cidade e não 147 

conjunto habitacional. Avalia que não seriam resolvidas essas questões aqui. Por fim, 148 

considera que, para se reduzir um pouco essa expectativa, a unidade seria mais uma 149 

massa ou prédio e que haverá oportunidade para aprofundar essa discussão. A Sra. 150 

Maria Elena Ferreira da Silva, Representante dos Moradores, expressa a sensação 151 

de que tudo que foi feito não está voltado para a moradia, mas para o contexto geral. 152 

Lembra que ali é um bairro, no qual residem 5.000 pessoas. Em sua avaliação, tudo 153 

que existir naquele local deve estar voltado para a população. O Sr. Mario Reali 154 

manifesta sua concordância com a fala anterior, destacando que uma UBS atende 155 

20.000 pessoas e não só as famílias que moram ali. Destaca que há pessoas que 156 

residem no bairro e pessoas que ali trabalham.  Finaliza suas considerações 157 

ressaltando que as pessoas vão morar em um bairro. O Sr. José Alves ressalta que o 158 

relatório da oficina foi disponibilizado para todos os concorrentes, que ele não foi 159 

engavetado e que se encontrava disponível. O Sr. Fernando Túlio S R Franco 160 

reforça a afirmação anterior recordando que os documentos constam do site da SP 161 

URB e Gestão Urbana, juntamente com as informações sobre o leilão de CEPAC. O 162 

Sr. Mario Reali destaca que na primeira distribuição de CEPAC houve a venda de 163 

uma pequena parte, todavia suficiente para pagar a elaboração dos projetos. Informa 164 

que há o recuso de outorga, que é regulado por outra Lei e por outro espaço de 165 

gestão. Lembra que o valor arrecadado alcançou R$ 9.288.000 e que há uma despesa 166 

fixa com o Banco do Brasil, além do pagamento de taxas e emolumentos para a 167 

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Ressalta que, após o 168 

pagamento dessas despesas e da remuneração da São Paulo Urbanismo, serão 169 

destinados 22% para habitação e os demais 78% para investimentos em 170 

infraestrutura. Por fim, esclarece que a remuneração da São Paulo Urbanismo é de 171 

4% do resultado do leilão e que para a São Paulo Obras serão destinados outros 4% 172 

quando da execução das obras. A Sra. Nicilda Francisca do Nascimento, 173 

Representante de Movimento de Moradia, Indaga se em cada leilão há uma taxa do 174 

Banco do Brasil naquele valor. O Sr. Mario Reali, respondendo ao questionamento 175 
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anterior, informou que há o pagamento de taxa ao Banco do Brasil em cada leilão, 176 

para remunerar a gestão do leilão e também para gerar estímulo dos compradores. O 177 

Sr. Eduardo Della Manna, representante do Secovi, considera que esse recurso 178 

deva cobrir o custo do concurso. Ponderou que o Banco do Brasil atua como vendedor 179 

de CEPACs, mas em alguns momentos também atua como comprador. Em seu 180 

entendimento a São Paulo Urbanismo deveria exigir do Banco do Brasil a definição de 181 

sua atuação, na compra ou na venda. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 182 

Moradores, indaga sobre a previsão de apenas um leilão no presente ano e em que 183 

momento seria discutido o uso dos nove milhões. A Sra. Adiel Vaz Leite, 184 

representante dos Moradores, demonstra interesse em saber como o CEPAC está 185 

sendo visto no mercado. Exteriorizou o comentário de que não há dinheiro para nada, 186 

não houve arrecadação e o povo continua morando na beira do rio. Prossegue 187 

observando que já foram liberados 139 para um estudo, quase 80 milhões se 188 

destinaram ao carnaval. Esclarece que tem a compreensão de que essas questões 189 

não são de responsabilidade dessa mesa. No seu entendimento essas taxas são 190 

exorbitantes e gostaria de registrar sua indignação. O Sr. Mario Reali esclarece que 191 

se o mercado estivesse aquecido ou tivesse interesse, teria ocorrido a venda dos 550 192 

mil colocados, todavia, lembra que foram vendidos pouco mais de 10% dos CEPACs 193 

não residenciais. Destaca também que pouco antes desse leilão foi deliberado sobre o 194 

pagamento do concurso com o dinheiro do CEPAC, os 1.957.000 destinados a HIS 195 

que serão investidos na reforma dos conjuntos PROVER e FUNAPS. Ressalta que 196 

para fazer os 3 Rs foi proposta uma contratação emergencial e o projeto. Esclarece 197 

que essa é a definição a ser adotada com esse recurso. Lembra que consta do 198 

informe o recurso para a reforma emergencial do conjunto e que adiante serão 199 

debatidas as questões dos informes. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 200 

Moradores, manifestou a intenção de solicitar que os recursos apareçam de forma 201 

mais clara, sobretudo os que se referem à HIS. Pondera que sobrariam seis milhões 202 

para a deliberação do grupo gestor. Considera que a expectativa era pelo ingresso de 203 

mais recursos. Manifestou o interesse em discutir os projetos da ponte, do parque 204 

linear, a implantação do CEU e a fábrica dos sonhos. Apresentou uma segunda 205 

observação quanto à dificuldade de acompanhar os recursos da Operação Urbana 206 

pela internet. Informou que há uma dificuldade no acesso pelo site de 1995. O Sr. 207 

Mario Reali esclarece que foi constatado o erro e já houve a devida correção. A Sra. 208 

Adiel Vaz Leite, representante dos Moradores, indagou se na intervenção dos 3R 209 

serão utilizados recursos da Operação Urbana Água Branca. O Sr. Mario Reali, 210 
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ressalta que, se houvesse mais recursos, seria feito o contrato dos 3R. Todavia, como 211 

foram obtidos dois milhões, será feita uma contratação de emergência, mais rápida. 212 

Lembrou que os recursos são escassos. Dessa forma, a título de exemplo, recordou 213 

que a ponte Raimundo Magalhães, por ora, está completamente descartada. Destacou 214 

que está sendo discutido o projeto da área urbana e que o valor do projeto não vai 215 

onerar os 22% para HIS. Por outro lado, esclareceu que os custos de desapropriação 216 

serão arcados com recurso de outorga onerosa, que faz parte da outra lei da operação 217 

urbana água branca. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, 218 

ressalta que o item de pauta são as obras de revitalização. Lembra que houve uma 219 

consulta sobre o uso do recurso nas obras emergenciais. Informa que foi feita a 220 

vistoria e o laudo dos itens que seriam mais importantes, com relação ao que poderia 221 

colocar em risco a vida das famílias. Informa que o custo total ficaria em R$ 1,8 222 

milhões contemplando os apontamentos do Ministério Público. Considera que o total 223 

extrapola o valor disponível, mas que na licitação haverá um desconto dado pelas 224 

empresas concorrentes e que, se houver necessidade, haveria a alternativa da 225 

complementação com recurso do tesouro municipal. Informou que a contratação conta 226 

com todo o material técnico para licitação, havendo ainda a questão sobre o BDI a ser 227 

aplicado. Esclarece que o material da licitação foi preparado pela gerenciadora e que a 228 

SEHAB já encaminhou para a elaboração do edital, com previsão de que seja 229 

publicado em, no máximo, 15 dias, quando passará a contar os prazos de abertura e 230 

recurso. Por fim, avalia que as obras começariam em julho deste ano. A Sra. Paula 231 

Freire Santoro, representante da FAU/USP, recorda que há vários laudos no 232 

inquérito do MP e que foi elaborada uma síntese de questões. Observa que o valor 233 

que estava em 200 mil, subiu para um milhão e que não há a informação de que todos 234 

os itens foram contemplados, como o caminho da comunidade até a Marquês de São 235 

Vicente. A Sra. Jupira Cauhy, da Associação Água Branca, observa que 236 

acompanha o conselho de ZEIS com o Sr. Paulo e o Sr. Bruno. Destaca que o laudo 237 

de risco do MP foi feito junto com a comunidade, apresentando uma síntese dos 238 

outros laudos anteriores. Informa que em 02 de abril foi encaminhado o laudo para o 239 

Sr. Gonçalo que representa o conselho de ZEIS. Entende que há a necessidade de se 240 

compartilhar essas informações para que seja considerado também esse trabalho. Em 241 

8 de abril houve a informação sobre a contratação da reforma. Entende que há um 242 

empenho em se fazer um bom trabalho coletivo. Informa que o coordenador afirmou 243 

não conhecer esse novo edital e que o primeiro laudo fora entregue com alguns erros 244 

e que seria refeito.  Observa que, nas reuniões do conselho, foi solicitado o projeto. 245 
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Gostaria de recomendar que não houvesse trabalho paralelo. Destaca que há o risco 246 

de queda da caixa d’água. Considera que há falta de troca de informações, por mais 247 

que haja um grande esforço nesse sentido. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 248 

Moradores, pondera sobre a existência de dois conselhos da Água Branca. O Sr. 249 

Mario Reali, esclarece que os recursos não são objeto de deliberação e é isso que 250 

está sub judice. A Sra. Adiel Vaz Leite, representante dos Moradores, informa que 251 

em 28 de março, em reunião com Sr. Ricardo e Sra. Maria José, quando a Sra. Márcia 252 

se referia aos 3Rs, havia sido votada uma lei, o projeto estava em fase de licitação e 253 

havia verba. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, ressalta 254 

que precisa ser publicizado e que será apresentado na próxima reunião do Conselho 255 

de ZEIS. Considera que o Sr. Gonçalo, da SEHAB, esclareceria pessoalmente, mas 256 

encontra-se impossibilitado devido a problemas de saúde. Destaca que o Sr. Gonçalo 257 

recebeu o laudo e está à frente dessas obras e que verificará com ele sobre a 258 

possibilidade de levar material mais didático. Prossegue dizendo que, com relação à 259 

compatibilização, o trabalho é realizado de acordo com o limite do recurso disponível e 260 

que a referência foi o emergencial anterior e a indicação dos itens absolutamente 261 

prioritários. Pondera que a questão do risco tem vários componentes e que isso será 262 

objeto de uma grande obra, a valores próximos a seis milhões de reais. Lembra que 263 

questões como o telhado, as rachaduras foram observadas, mas que precisaria 264 

confirmar se o acesso à Marquês de São Vicente está contemplado. A Sra. Paula 265 

Freire Santoro, representante da FAU/USP, observa que solicitou o edital com 266 

antecedência na última reunião, mas que até o momento não foi disponibilizado. O Sr. 267 

Fernando Túlio S R Franco, representante da SMDU, encaminha para a discussão 268 

do próximo item da pauta. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da 269 

SEHAB, informa que as novas habitações contavam com estudos de viabilidade em 270 

três áreas, que chegavam a 475 unidades, que para construção dessas unidades, com 271 

27 milhões de ITBI, atingia-se uma cota parte de 57 mil por unidade. Recordou que a 272 

cota parte de terreno seria de 20 a 30 mil por terreno e que na Água Branca a cota 273 

parte é de 57 mil. Avalia que se for considerar o valor de mercado, o ITBI dobra e que 274 

naquela área não será possível produzir unidade com valor de cota parte. Informa que, 275 

mesmo assim, iniciou o processo de divisão em duas áreas, cuja cota parte varia entre 276 

95 a 100 mil por unidade. Considera que ainda não se pesquisou outras áreas além 277 

das indicadas inicialmente, mas que há a necessidade de se efetuar novas 278 

prospecções. Entende que na área dos dois terrenos será viável produzir as unidades 279 

e que há duas frentes. Aponta como etapas a executar a elaboração dos Decretos de 280 
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Interesse Social – DIS, a produção de laudos investigativos e o estabelecimento de 281 

uma segunda frente de prospecções de novas áreas. Destaca que essas intervenções 282 

utilizarão recursos da outorga onerosa e que parte será no setor A1. Informa que foi 283 

feita a solicitação de reserva de 200 mi sobre os 500 mi disponíveis na conta e que a 284 

SEHAB está contratando os projetos executivos, pois os básicos são desenvolvidos 285 

internamente. O Sr. Eduardo Della Manna, representante do Secovi, indaga se a 286 

desapropriação poderia ser paga em CEPAC ao proprietário. O Sr. Mario Reali, 287 

respondendo à questão do representante do Secovi, esclarece que a desapropriação 288 

para HIS é feita com recurso de outorga onerosa. O Sr. Eduardo Della Manna,  289 

representante do Secovi, sugere a possibilidade de negociar com os proprietários 290 

dos imóveis por meio de CEPAC. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 291 

Moradores, reforça a importância do artigo 8° da Lei. Questiona se houve mudança 292 

no número de unidades e que, se houve, não teria sido objeto de discussão do grupo 293 

gestor.  Recorda que a lei trata de 630 unidades e que foi dito que serão feitas 475. 294 

Considera que essas definições devem ser referendadas pelo grupo gestor. A Sra. 295 

Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, esclarece que as 475 296 

unidades estão previstas nos terrenos desapropriados. O Sr. Paulo Cauhy, 297 

representante dos Moradores, lembra da existência de um terreno público no lado 298 

do Jardim das Perdizes, mas que recebeu a informação que será destinado para 299 

equipamento público. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos Moradores, retoma a 300 

previsão de 630 unidades no artigo 8° da Lei e que essas unidades seriam edificadas 301 

na área da CET. Considera que há a disponibilidade de um terreno que é público e 302 

que não há recurso para construir, observando que há 545 milhões na conta do 303 

Fundo. Destaca, da fala da Sra. Márcia, que há uma previsão de gasto da ordem de 304 

40 milhões. Nesse contexto, conclui que a diferença seria suficiente para a construção. 305 

Questiona a proposta de edificação fora da área da CET, que seria uma proposta em 306 

contraposição ao que foi discutido até o momento. Reforça sua fala resgatando a 307 

reunião com moradores da Aldeinha e do Sapo, na qual foi reiterado que o destino 308 

seria a área da CET.  Recorda que estiveram presentes 400 pessoas e que não 309 

haviam tomado ciência da lei. Observou ser muito importante a SEHAB promover esse 310 

debate. Destacou a existência de um abaixo-assinado, quando foi indicado que seriam 311 

630 unidades na área ocupada pela CET. Questionou, assim, a necessidade de 312 

destinar recursos para desapropriação de áreas e lembrou que os decretos já foram 313 

emitidos. A Sra. Adiel Vaz Leite, representante dos Moradores, Solicitou a 314 

confirmação sobre a necessidade de compra de terreno, conforme informou a 315 



 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 
REALIZADA EM 01/06/2015 

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

 

12/21 
 

representante da SEHAB. CEU, o campo de futebol, área comercial e estacionamento. 316 

Referindo-se ao terreno mencionado pelo Sr. Paulo, entende que o terreno da CET 317 

seria para, no mínimo, 630 familias. E elencou terrenos próximos dos setor A1: o 318 

Depósito do maquinário do Metrô, um na Marquês de São Vicente, sem contar a área 319 

da CET. A Sra. Ilma Maria dos Santos de Pinho, representante dos moradores, 320 

ratificou a fala da Sra. Paula, acerca das 630 HIS estarem previstas, desde as 321 

primeiras reuniões, no terreno da CET. Considerou que estão sendo gerados novos 322 

gastos. A Sra. Jupira Cauhy, da Associação Água Branca, informa que no sábado 323 

recuperou-se histórico de participação da comunidade e que no processo de revisão 324 

da Câmara foi possível fechar projetos com moradores. Destaca que as favelas da 325 

Aldeinha da CET seriam atendidas nos melhores lugares da Água Branca, que as 326 

pessoas moravam ali, contando anos de mobilização. Afirma que a sociedade civil 327 

discorda do projeto, não concorda na existência de moradias para os moradores 328 

oriundos de favelas e que, pelo que pode apurar, houve um informe nesse sentido. 329 

Nesse informe, constou que haveria desapropriação para acomodar as pessoas e que 330 

essas não iriam para o terreno da CET. Prosseguindo nesse tema, observou que 331 

várias pessoas estavam questionando essa informação. Considera que o grupo gestor 332 

deve discutir e deliberar, reiterando para que qualquer discussão seja feita nesse 333 

grupo, reduzindo a ocorrência de ruídos. A Sra. Paulina M D C D da Silva, da 334 

Comunidade Lidiane, questiona sobre a ausência da Comunidade Lidiane no 335 

conjunto, afirmando que se há direito é para todos. A Sra. Márcia Maria Fartos 336 

Terlizzi, representante da SEHAB: Informou que a reunião foi sobre a Vila 337 

Leopoldina e que a Sra. Dulcineia falou pela comunidade.  Esclarece que a Prefeitura 338 

não fala sobre Água Branca a não ser neste fórum. Destacou que foi adotada a 339 

estratégia de procurar outras áreas para comportar as 630 unidades, em outra 340 

reunião, buscando outros terrenos até chegar as 5.000 unidades totais. Informa que a 341 

utilização do recurso da outorga deve aguardar a descontaminação da área e o 342 

projeto. Esclarece que parte das unidades seria construída no terreno e que a decisão 343 

de utilizar recursos para desapropriação foi discutida no grupo gestor. Considera que 344 

não há novidade na informação, apenas há o registro do estágio atual. Com relação 345 

aos moradores da Aldeinha e do Sapo, informa que foram feitos levantamentos para 346 

saber o destino das famílias da Aldeinha e vimos que foram contempladas na CDHU. 347 

Ressalta que há o compromisso de resgatar essas famílias. Entende que a 348 

composição das 630, com a questão sub judice, deveria se ater exclusivamente à lei 349 

antiga. Dessa forma, não foram incluídas as outras favelas, como prevê a lei, que há o 350 
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acesso às 157, com o atendimento das 630 unidades. Destaca que houve a discussão 351 

e a aprovação, numa discussão coletiva. O Sr. Mario Reali informa que concorda com 352 

as várias manifestações anteriores. Ressalta que na Operação Urbana da Água 353 

Espraiada o poder público acaba pagando a valorização dos terrenos. Observa que o 354 

recurso disponível deverá contemplar as 630 unidades e, dessa forma, se pensou em 355 

desdobrar o recurso e atender a demanda. Informou que o viário, por exemplo, não é o 356 

definitivo. Considera que existe a possibilidade de só ser viável implantar as 630 357 

unidades após a conclusão da infra-estrutura. Esclareceu que as áreas que estão no 358 

Jardim das Perdizes foram desdobradas para o terreno e a área institucional. 359 

Considera necessário antecipar que será necessário rever os critérios se a cota parte 360 

alcançar 100 mil. Avalia que se perdeu a oportunidade de criação de um banco de 361 

terras e considera fundamental a adoção das medidas para o cumprimento da função 362 

social da propriedade. O desafio é promover alternativas para a revisão do valor da 363 

terra. Ressalta que não é mais possível produzir unidades ao longo dos anos. Resgata 364 

o artigo 8º da Lei, que já apresenta a definição dos empreendimentos e frisa que as 365 

informações sempre serão fornecidas. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, 366 

representante da SEHAB, informa que houve um incremento na cota parte, passando 367 

de 120 para 200 em razão disso. Dessa forma, com o aumento da cota parte, o valor 368 

por unidade atingiu 200 mil, para construir as 630 unidades. Nesse valor de 200 mil 369 

estão incluídos a área, projeto e laudos necessários, descontaminação, tanto das 470 370 

quanto das 180 da área da CET, incluindo o projeto executivo. Afirma que o que for 371 

construído na área da CET será inteiramente custeado com recursos da Operação e 372 

que dos 200 mil, cerca de 75 mil seriam destinados à desapropriação. O Sr. Fernando 373 

Tulio S R Franco, representante da SMDU, esclarece que com os recursos da lei 374 

anterior é possível construir as 630 unidades. A Sra. Paula Freire Santoro,  375 

representante da FAU/USP, indaga sobre qual seria o valor da unidade. A Sra. 376 

Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, respondendo à questão 377 

anterior, informa que seria de 230 mil por unidade. O Sr. Mario Reali, 378 

complementando a informação sobre o custo da unidade, esclarece que esse valor se 379 

deve ao preço do terreno em área de operação urbana. O Sr. Paulo Cauhy, 380 

representante dos Moradores, afirmou que, quando a COHAB esteve no local, não 381 

houve deliberação, mas apenas uma apresentação, que havia terrenos com risco de 382 

contaminação, garagem de ônibus e próximos a posto de gasolina. Que houve a 383 

decisão de que seriam 630 unidades e que já havia parcelado todas as obras do artigo 384 

8º. Desse modo, se houve o aumento do valor aumentou, o grupo gestor deveria ter 385 
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aprovado. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, observa 386 

que no caso de outorga, o valor de 126 milhões, não passou pela deliberação desse 387 

grupo. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos Moradores, entende que há uma 388 

discussão que deve ser feita com certa brevidade no caso das áreas. Em uma delas, a 389 

usina que faz asfalto, já houve a notificação. Já no caso da gleba Pompeia, não se 390 

sabe o que já foi encaminhado e que essas questões já deveriam estar em 391 

andamento. Considera que até o momento não houve uma movimentação para a 392 

saída da CET do local, e que gostaria de ser informado pelo poder público se já houve 393 

o devido encaminhamento. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, representante da 394 

SMDU, informa que a SIURB trouxe informações sobre o andamento das obras de 395 

drenagem. Sugere que seja discutido o assunto drenagem e os demais temas. A Sra. 396 

Paula Freire Santoro, representante da FAU/USP, entende ser urgente abordar o 397 

Parque Linear. O Sr. Mario Reali, pondera que há um grande esforço para se 398 

viabilizar as áreas, mas que as dificuldades são várias e de grande envergadura, como 399 

por exemplo, para a imissão na posse, com casos de prazos de mais de um ano e 400 

meio. O caso da área da CET, com o pátio de motocicletas apreendidas, necessita de 401 

área para a remoção desses veículos. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 402 

Moradores, aponta para uma certa morosidade no andamento das ações. A Sra. 403 

Paula Freire Santoro, representante da FAU/USP, entende ser necessário construir 404 

uma estratégia para habitação com os recursos de outorga, argumentando que esse 405 

fundo prevê a execução de outras obras. Considera que o objetivo é alcançar a 406 

execução das 630 unidades. Sugere que seja apresentada a planilha para que seja 407 

analisada a viabilidade da desapropriação e da edificação das unidades. Avalia que 408 

seriam 145 milhões e que o fundo conta com 540. Manifesta que seria desejável que 409 

as unidades fossem implantadas na área da CET. Entende, por fim, que a análise dos 410 

gastos previstos possibilitará equalizar estoque de terra e recursos para a construção.  411 

A Sra. Maria Helena Ferreira da Silva, observa que quando há ocupação, o 412 

desdobramento jurídico é a posterior desocupação. Entende que seria possível em 413 

dois ou três anos, outro tipo de desapropriação. Ressalta que a prefeitura possui 414 

instrumentos para utilizar, como no caso dos proprietários de áreas, que não pagam 415 

imposto há mais de 10 anos. Indaga se o imóvel segue para leilão. O Sr. Paulo 416 

Cauhy, representante dos Moradores, indaga sobre qual será o encaminhamento 417 

por parte da Mesa. O Sr. Mario Reali, avalia que a Sra. Paula deu o encaminhamento, 418 

qual seja, a apresentação de planilha com as contas. A Sra. Márcia Maria Fartos 419 

Terlizzi, representante da SEHAB, observa que esse recurso é suficiente para 420 
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construir as 630 unidades. Esclarece que a SEHAB não trouxe essa planilha em 421 

aberto porque não fechou o valor da desapropriação e que entende ser mais correto 422 

ter um pouco mais de clareza para apresentar para o grupo. O Sr. Fernando Tulio S 423 

R Franco, representante da SMDU, apresenta o Item de informe e debate do 424 

detalhamento dos recursos da outorga onerosa para HIS. Indica a intenção do governo 425 

em materializar a utilização dos recursos. No caso dos dois decretos de 426 

desapropriação, é fundamental que se consiga investir esses recursos. Ao mesmo 427 

tempo não deve ficar pendente a publicação desses dois recursos. Nesse sentido é 428 

fundamental a publicação dos decretos de interesse social. O Sr. Paulo Cauhy, 429 

representante dos Moradores, avalia que nesse estudo pode chegar à conclusão se 430 

não é viável. A Sra. Márcia Maria Fartos Terlizzi, representante da SEHAB, observa 431 

que a partir daí seria possível realizar os estudos para verificar a viabilidade ou não, 432 

que a partir desses estudos é aberto o projeto expropriatório. Afirma que a dúvida que 433 

SEHAB teve era que a cota parte era muito alta, mas que o processo aberto, só 434 

faltando a decisão da Prefeitura. A Sra. Paula Freire Santoro, representante da 435 

FAU/USP, afirma que em reunião pública foi informado que o complexo viário já 436 

estaria viabilizado. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos Moradores, entende que 437 

não há consenso entre os membros. Afirma ser contrário a esse decreto e que este 438 

deveria passar por uma discussão. O Sr. Mario Reali, considera que há uma visão do 439 

judiciário que precisa ser superada. Que a função social da propriedade deve ser 440 

aplicada como forma de baixar o preço do terreno. Entende que ter estoque de terreno 441 

nesse momento é fundamental e que é necessário construir alternativas. O Sr. Paulo 442 

Cauhy, representante dos Moradores, requer o envio da documentação 443 

antecipadamente. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, representante da SMDU, 444 

sugere suspender a publicação do decreto e incorporar aos assuntos da próxima 445 

reunião. Os valores estão disponibilizados. O Sr. Paulo Cauhy, representante dos 446 

Moradores, Observa que não há contradição em parar e pensar, para se seguir na 447 

maneira correta. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, representante da SMDU, remete 448 

ao próximo item de pauta: Parque linear. A Sra. Patricia Saran, da São Paulo 449 

Urbanismo, informa que há uma compensação ambiental a cargo da empresa 450 

responsável pelo empreendimento próximo ao local no qual será implantado o parque 451 

linear, no córrego Água Preta entre a pista local da Marginal do Tietê e a Rua José 452 

Nelo Lorenzon. Informou também que foi verificado que o projeto está aprovado e de 453 

acordo com as prerrogativas da Operação Urbana. A proposta de enriquecimento 454 

arbóreo também encontra-se aprovada na CETESB e na SVMA. Observa que será 455 
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necessária a implantação do projeto para aprovação do loteamento e que o projeto do 456 

parque necessita ser concluído. Esclarece que a avaliação feita é que somente parte 457 

do enriquecimento arbóreo apresenta-se compatível. Esclarece ainda que foram feitas 458 

tratativas com o empreendedor para que fosse executada a parte que se encontra 459 

adequada para que esse possa obter as licenças. Destaca que esse assunto está 460 

sendo tratado no conselho de ZEIS. Esclarece ainda que será necessário, o 461 

acompanhamento e o desenvolvimento do projeto do Parque Linear e fazer os ajustes 462 

devidos e que o projeto será levado no dia 3 à SVMA. Informa que, de acordo com o 463 

informado pela representante da Gafisa, Sra. Ana Carla, o projeto está sendo 464 

implantado. Recorda que, em reunião do mês anterior, foi informado que o projeto teria 465 

início, e que foi instalada placa da obra e iniciada a limpeza do córrego. A Sra. Jupira 466 

Cauhy, da Associação Água Branca entende que é necessária a formação de um 467 

grupo de trabalho para essa ação, pois está relacionada com o todo, para a discussão 468 

de outras questões. A Sra. Hélia Maria Santa Bárbara Pereira – Representante da 469 

SVMA, complementa as informações fornecidas anteriormente, informando que houve 470 

uma incompatibilidade na área verde do conjunto e que o enriquecimento arbóreo será 471 

efetuado com 635 mudas nativas. Que o projeto deve contemplar as várias 472 

funcionalidades e que no dia 11 de maio o empreendedor deveria dar início à 473 

compensação. Observa que é possível fazer uma compatibilização e aguardar uma 474 

alternativa. Que a concepção deve ser para o parque como um todo, recordando que 475 

há uma área ocupada pelos clubes e há trechos a desapropriar. Considera que o 476 

parque linear não é um lugar para fazer o paisagismo e que é importante discutir as 477 

questões para superar as dificuldades antes da chegada do recurso. A Sra. Paula 478 

Freire Santoro, representante da FAU/USP, indaga se o projeto da área verde 479 

encontra-se totalmente aprovado ou se existe a possibilidade de o poder público 480 

apresentar outras alternativas. Lembra que há a questão do acesso para a população 481 

e que é necessário haver um ajuste. Entende que seria possível chegar a uma 482 

deliberação naquela mesma data. Observa que a operação urbana possui uma grande 483 

quantidade de vias e que é preciso socializar essas informações. Ressalta a 484 

preocupação com outras secretarias, no caso de aprovação de outros usos para o 485 

local. A Sra. Patricia Saran, pondera que o projeto já está devidamente aprovado e 486 

sacramentado e que a parte do córrego está integrada na Matrícula do imóvel no 487 

Cartório. Esclarece que a abertura de viário e doação de área pública passou pela São 488 

Paulo Urbanismo, que a aprovou, conforme consta dos mapas viários da Operação 489 

Urbana. Dessa forma, entende que se encontra compatível. Observa que teve acesso 490 
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a uma fotografia da rotatória e da rua sem saída, mas que é preciso ver o projeto 491 

como um todo e não em partes. Observa que há uma diretriz da CETESB, com 492 

questões que necessitam de revisão pelo empreendedor. Lembra que o GT do 493 

Conselho de ZEIS já está acompanhando o projeto do parque linear. Informa ainda 494 

que houve a solicitação daquele Conselho para o envio desse estudo para que fosse 495 

apreciado pela comunidade. Por fim, apresentou o convite para que os interessados 496 

participem das reuniões do Conselho de ZEIS. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, 497 

representante da SMDU, considera importante que haja uma racionalização dos 498 

espaços de participação. Não obstante, ressalta não haver impedimento para o 499 

agendamento de reunião com a São Paulo Urbanismo. A Sra. Paula Freire Santoro, 500 

representante da FAU/USP, considera que caberia apenas a definição dos membros 501 

do grupo. O Sr. Mario Reali, considera viável a formação do Grupo Executivo para 502 

levar as informações e de um Grupo de Trabalho para formação do projeto, com um 503 

número menor de componentes, de modo a ganhar mais agilidade e resolver as 504 

questões com maior rapidez. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, representante da 505 

SMDU, sugere a definição de agenda e da composição do grupo de gestão. A Sra. 506 

Adiel Vaz Leite, representante dos Moradores, Manifestou sua preocupação com as 507 

questões que envolvem a área onde será implantado o parque linear, local onde 508 

reside. Lembra que há uma cerca a menos de dois metros e que, segundo ela, se não 509 

houver um acompanhamento pelo poder público há o risco de o empreendedor não 510 

seguir o que prevê o projeto. Informa que o tema será levado ao CONSEG. Segundo 511 

informou, a comunidade conta com 4.000 moradores, que utilizam o local, além de 512 

centenas de outras pessoas. A Sra. Hélia Maria Santa Bárbara Pereira – 513 

Representante da SVMA, Destaca que há uma questão urgente: reverter o projeto 514 

para a empresa e constituir um grupo maior. A Sra. Patricia Saran, da São Paulo 515 

Urbanismo, considera a necessidade de se analisar o projeto na sua totalidade. A 516 

Sra. Paula Freire Santoro, representante da FAU/USP, entende que o grupo poderia 517 

ir até a Secretaria do Verde. Nesse caso, apresenta-se como candidata para compor o 518 

grupo e indica o Sr. Paulo como seu suplente. O Sr. Sun Alex, representante da 519 

SVMA, observa que a área é de responsabilidade da Subprefeitura, cabendo a ela a 520 

dinâmica e a manutenção. A Sra. Patricia Saran, da São Paulo Urbanismo, ressalta 521 

que a aprovação do enriquecimento arbóreo é pré-requisito para o licenciamento e a 522 

emissão do alvará. O Sr. Fernando Tulio S R Franco, representante da SMDU, 523 

relacionou os nomes dos candidatos: Sra. Paula Santoro, Sr. Caio Boucinhas e Sra. 524 

Adriana pela sociedade civil. Pela Prefeitura será sugerido um representante da 525 
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Subprefeitura. Por último, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 526 

21h15. 527 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

WEBER SUTTI     FERNANDO TÚLIO SALVA ROCHA FRANCO 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

SÃO PAULO URBANISMO 

 

 

____________________________________________________________________________________

GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES  ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

REGINA MAIELLO VILLELA   ELIA ALBUQUERQUE ROCHA 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

MÁRCIA MARIA FARTOS TERLIZZI  NEUSA CAVALCANTE LIMA  

Representante Titular    Representante Suplente 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

HÉLIA MARIA SANTA BARBARA PEREIRA SUN ALEX 

Representante Titular    Representante Suplente 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

HENRIQUE DE CASTILHO PINTO   THAIS CRISTINA REIS GONÇALVES 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

 

SÃO PAULO OBRAS 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

RICARDO PEREIRA DA SILVA   ANA CAMILA MIGUEL 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – INSTITUTO ROGACIONISTA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO   DULCINÉIA PASTRELLO 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

 

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS OU DE PESQUISA FAU/USP 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

PAULA FREIRE SANTORO   CAIO BOUCINHAS 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

 

EMPRESÁRIO COM ATUAÇÃO NA REGIÃO 
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____________________________________________________________________________________ 

EDUARDO DELLA MANNA   GUILHERME COTAIT 

Representante Titular (SECOVI)   Representante Suplente (ACSP) 

 

 

 

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAÇÃO NA REGIÃO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

NICILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO  DIOGO FRANCISCO MARTINS 

Representante Titular    Representante Suplente 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

ANNA ESTHER ANTIQUERA LUCIANO   

Representante Titular    

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

PAULO CAUHY JUNIOR     

Representante Titular     

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

ADIEL VAZ LEITE  

Representante Titular 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

ILMA MARIA DOS SANTOS DE PINHO  
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Representante Suplente 

 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EXPANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

JOSÉ APARECIDO DAS NEVES  

Representante Titular 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EXPANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA 

Representante Titular 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EXPANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

SEVERINA RAMOS DO AMARAL 

Representante Suplente 

 

 

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EXPANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

JORGE DIAS DUARTE 

Representante Suplente 


