GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA

ATA DE REUNIÃO N° 02/2003

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e três, no auditório do vigésimo
sexto andar do Prédio Martinelli, sito à Rua São Bento, 405 - Centro, São Paulo/SP, realizou-se
a Segunda Reunião do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, cujos
membros foram regularmente convocados através de correspondência acompanhada da respectiva
Ordem do Dia, e cópia da Ata da l a Reunião do Grupo de Gestão da Operação Urbana Água
Espraiada.A Reunião iniciou-se às dezoito horas e cinquenta minutos, presidida pelo
representante da Coordenadora, Sr. António Carlos Réa, Vice-Presidente em exercício da
EMURB, com a presença de seus Membros, que assinaram a lista de presença que segue anexa
à presente. Iniciados os trabalhos, o Sr. António Carlos Réa, colocou em votação a aprovação
da Ata da l a Reunião do Grupo de Gestão da Operação Urbana Água Espraiada, a qual foi
aprovada por unanimidade, sem alterações. Dando sequência, alguns pontos foram
esclarecidos pelo Coordenador, a respeito do andamento daOperação Urbana Consorciada
Água Espraiada: 1. Notícias a respeito da Ponte Estacada - em Agosto deverá ser o início das
obras na Região . 2. Projeto Básico da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - A
EMURB está estudando compor um grupo para desenvolver o projeto, incluindo as pessoas
que já participaram dos trabalhos anteriormente 3. Eventos - a Prefeita esteve no SECOVI,
discursando sobre a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada; 4. EIA-RIMA - esclareceu
que a última providência será aprovação do EIA-RIMA - elucidando que existe condições
de aprovação do EIA-RIMA em poucos dias - 5. CEPAC's - Depois da aprovação do EIARIMA, iniciará a venda dos CEPAC's . Aberta a palavra aos presentes, o Arquiteto

Paulo

Giaquinto, manifestou-se à cerca do EIA-RIMA- O Sr. Giaquinto esclareceu que o EIARIMA já passou pela audiência pública e pela Câmara Técnica da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - Esclareceu ainda: 1. Que foi solicitado apresentar o volume 07 e mais um volume
de complemento esclarecendo as 72 perguntas a respeito do EIA-RIMA - 2. elucidou que as
dúvidas suscitadas tinham razão de ser, estimando que em uma semana será finalizado o
trabalho. Com a palavra o Sr. António Carlos Réa, solicitou a presença do advogado, Dr.
Rodrigo Juncai para que resumisse o andamento da ação do Ministério Público; O Dr. Rodrigo
esclareceu que a ação está em curso no Tribunal de Justiça, aguardando o Julgamento, onde
acredita, que não haverá nenhuma surpresa quanto ao resultado, e nenhum problema para o
prosseguimento do Projeto. O sr. Coordenador solicitou maior autonomia ao Grupo Gestor
para criação de Comissões, grupos de Trabalho, para tratar de assuntos pontuais. Foi
requerido pelo Sr. Coordenador, que o Sr. Andres Aguiar iniciasse a apresentação digital
sobre a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - o Sr. António Carlos Réa sugere
que se formem grupos em função da situação, afim de resolver os problemas mais urgentes.

Foi colocada a sugestão à apreciação do Grupo Gestor para que se manifestassem; O Sr.
Jânio Ribeiro Coutinho, o qual solicitou explicação sobre se o grupo participaria ou o
Coordenador, Sr.

António Carlos Réa, estaria à frente das deliberações;

O

Sr.

Coordenador esclareceu que a ideia é que o Grupo se organize em Comissões; o Sr. Sérgio
Rodrigues se manifestou esclarecendo ao grupo que apoie essa iniciativa, uma vez que, ele
acredita, irá facilitar/agilizar o andamento dos trabalhos; o Sr. Eduardo Delia Manna,

indaga

sobre quem estará participando dessas Comissões; O sr. Marcos Doria, fazendo uso da
palavra, elucida que de acordo com o tipo de trabalho a ser executado, será formado o
grupo; O Sr. António Carlos Réa exemplificou que, no caso da Moradia, estará o Movimento
Defenda São Paulo, Associações de Bairros e as Sub Prefeituras por exemplo. O Sr. Homero
M. Saes, representante da Sub-Prefeitura do Jabaquara, sustenta que o problema da habitação
não pode se resumir somente sob a ótica da habitação; citou o projeto da Favela do Gato; alerta
também, que outros pontos devem ser levantados; o sr. coordenador, António Carlos Réa,
sugere que sejam chamados também o Instituto de Engenharia, a

Secretaria Municipal

dos Transportes, Movimento Defenda São Paulo, as Sub Prefeituras. O Sr. Homero sugere que
sejam chamados a participar, a

Secretaria do Trabalho e Secretaria Municipal de

Assistência Social; o Sr. Eduardo Delia Manna indagou sobre a contratação da Fundação
Getúlio

Vargas;

O

Sr.

António Carlos

Réa esclareceu estar sendo analisada a

possibilidade de vender CEPAC's aos Fundos de Pensão, esclarecendo que os trabalhos estão
em andamento, sendo necessário definir um formato adequado para que haja interesse
público. Esclarece também, que a Secretaria de Finanças também está efetuando um estudo
sobre CEPAC's junto a um Escritório de Advocacia e junto a Comissão de Valores
Mobiliários; o Sr. Jânio Ribeiro Coutinho, fez uma análise da ultima reunião e a pauta de hoje;
quer que haja uma preocupação maior com o que têm a ser feito; O Sr. António Carlos Réa
manifestou-se dizendo concordar com o Sr. Jânio; o Sr. António Marcos Dória Vieira dissertou
sobre o Plano Diretor; esclarece ainda que os Planos Regionais terão de se adaptar ao Plano
Diretor -e que a Operação Urbana tem um direcionamento próprio-" a Lei foi segregada para
que seja uma Lei especifica para motivar os investidores, o que gerará um progresso para o País";
O Sr. Homero comentou sobre a lógica política e os problemas da população; que há uma
influência por parte da população; acredita que houve grande entendimento para se chegar a
um consenso, mais entende que o grupo gestor deverá dar importância às alterações sugeridas,
que serão encaminhadas à Câmara na próxima Segunda-feira, dia 30/06/03. Esclarece que há
complementos quanto às medidas mitigadoras, do ponto de vista social e urbanístico. Quer
trazer as sugestões ao Grupo de Gestão para discutir as questões e encaminhar a Câmara. O
Coordenador, Sr. António Carlos Réa informa que o assunto será incorporado à pauta da
próxima Reunião. Como ninguém mais fez uso da palavra, e esgotadas as discussões, o Sr.

Coordenador encerrou os trabalhos às dezenove horas e vinte e seis minutos, seguindo-se a
lavratura da presente Ata, que segue assinada pêlos Srs. Membros presentes e por mim, Lígia
Ferraz, que redigi e digitei esta Ata.

