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Às 14h37, do dia 07 de dezembro de 2021, excepcionalmente por videoconferência, 1 

por meio da plataforma Microsoft Teams, Sr. Vladimir Ávila, representante titular da 2 

São Paulo Urbanismo, na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão da 3 

Operação Urbana Consorciada Faria Lima – GGOUCFL, toma a palavra, cumprimenta 4 

cordialmente os presentes e inicia, em primeira chamada, a 50ª Reunião Ordinária do 5 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue com 6 

a apresentação da pauta proposta para a reunião: Expediente: I. Verificação de 7 

Presença; II. Publicação D.O.C. - Portaria SGM 315, de 14 de setembro de 2021, 8 

designa o senhor PEDRO CAÍQUE LEANDRO DO NASCIMENTO, e a senhora NEIVA 9 

TREVISAN para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 10 

representantes da Secretaria de Governo Municipal e Secretaria Executiva de Gestão 11 

- SEGES, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 12 

Lima; Publicação D.O.C. - Portaria SGM 333, de 27 de setembro de 2021, designa o 13 

senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, 14 

na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 15 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão 16 

da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; III. Leitura e Aprovação das atas da 3ª 17 

Reunião Extraordinária (13/07/2021) e da 49ª Reunião Ordinária (14/09/2021) do 18 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; IV. Informe sobre o 2º 19 

Leilão da 5ª Distribuição de CEPAC - OUCFL. Ordem do Dia: I. Controle de Estoques; 20 

II. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; III. Andamento das intervenções: a. 21 

Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS Panorama; Trabalho Social realizado no 22 

período; Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; 23 

Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela 24 

Bernardo Goldfarb; Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS Panorama e 25 

Real Parque; Prolongamento da Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 26 

Bandeirantes; b. Quadro de Planejamento Geral; IV. Agendamento prévio das 27 

Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Faria Lima a serem realizadas no 28 

ano de 2022; V. Deliberação: Recomendação à Câmara Municipal de São Paulo para 29 

nomeação do projeto Ciclopassarela junto à Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela 30 

Jornalista Erika Sallum, a partir de solicitação de cicloativistas e familiares. Prossegue 31 

com a verificação de presença, constatando os seguintes representantes: Sr. Vladimir 32 

Ávila, representante titular da São Paulo Urbanismo; Sr. José Armênio de Brito Cruz, 33 

representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 34 

Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secretaria Municipal de 35 
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Mobilidade e Trânsito – SMT; Sra. Maria José Gullo, representante titular da Secretaria 36 

Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. Lucia Noemia Simoni, Representante titular da 37 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; Sra. Ester Ionecubo de 38 

Freitas, representante titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sr. Pedro 39 

Caíque Leandro do Nascimento, representante titular da Secretaria Executiva de 40 

Gestão – da Secretaria de Governo Municipal – SGM/SEGES; Sra. Neiva Trevisan, 41 

representante suplente da Secretaria Executiva de Gestão da Secretaria de Governo 42 

Municipal – SGM/SEGES; Sr. André Luiz Ferreira Cristina, representante suplente da 43 

Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB; Sra. Camila Savioli Silveira, 44 

representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Sr. Eduardo 45 

Joaquim de Carvalho Júnior, representante titular da Associação Paulista de 46 

Empresários de Obras Públicas – APEOP; Sr. Eduardo Della Manna, representante 47 

titular do Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de 48 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; e Sr. Alberto Mussallem, 49 

representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. No decorrer da 50 

reunião, foi constatada a presença dos seguintes representantes: Sr. Dawton Roberto 51 

Batista Gaia, representante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito 52 

– SMT; e Sra. Beatriz Janine Cardoso Pavan Rebelo, representante suplente da 53 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; ficando também 54 

registrada a ausência justificada da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, 55 

representante titular do Movimento Defenda São Paulo, que informou 56 

antecipadamente por e-mail que não poderia participar da reunião em razão de 57 

participação em audiência com a Promotoria de Justiça junto ao Poder Judiciário. 58 

Dando sequência com o item II do Expediente, procede a leitura das portarias de 59 

nomeação publicadas no Diário Oficial da Cidade – D.O.C., no período: Portaria SGM 60 

315, de 14 de setembro de 2021, que designa o senhor PEDRO CAÍQUE LEANDRO 61 

DO NASCIMENTO, e a senhora NEIVA TREVISAN para, na qualidade de titular e 62 

suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria de Governo 63 

Municipal e Secretaria Executiva de Gestão - SEGES, integrarem o Grupo de Gestão 64 

da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e Portaria SGM 333, de 27 de setembro 65 

de 2021, que designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA 66 

SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e 67 

como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, 68 

integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, dando 69 

boas-vindas aos novos representantes. Passando ao item III do Expediente, informa 70 
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que as minutas das atas da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de julho de 71 

2021, e da 49ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2021, foram 72 

encaminhadas com antecedência aos representantes, sendo recepcionada 73 

contribuição da representante titular do Movimento Defenda São Paulo, Sra. Renata 74 

Esteves de Almeida Andretto, referente a pedido de inclusão, nas linhas 423 e 433 da 75 

minuta de ata da 49ª Reunião Ordinária, do seguinte trecho: “após a conclusão da 76 

consulta constante no item IV da Ordem do Dia”. Não havendo manifestações 77 

contrárias, ficam aprovadas as atas da 3ª Reunião Extraordinária (13/07/2021) e da 78 

49ª Reunião Ordinária (14/09/2021). Seguindo para o item IV do Expediente, registra 79 

que o 2º Leilão da 5ª Distribuição de CEPAC da OUCFL foi realizado em 14 de 80 

outubro de 2021 e que dos 12.154 títulos mobiliários disponibilizados, 10.318 foram 81 

comercializados, o que proporcionou arrecadação de R$ 182,6 milhões para a conta 82 

da OUCFL, distribuídos conforme previsão legal, sendo 30% para habitação de 83 

interesse social e os demais recursos destinados à complementação das intervenções 84 

que compõe o programa de investimentos. Sr. Eduardo Della Manna, representante 85 

titular do Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de 86 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI, cumprimenta a todos e 87 

comenta acreditar que com o 2º leilão da 5ª Distribuição de CEPAC realizado, a 88 

autorização emitida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM se encerrou. A partir 89 

disso, supõe não ser interessante solicitar autorização para nova distribuição antes 90 

que a tramitação do Projeto de Lei nº 203/2020, que propõe a ampliação do estoque 91 

total de área adicional da OUCFL em 250.000m², evolua na Câmara Municipal de São 92 

Paulo - CMSP. Diante de problemas técnicos no áudio da Coordenação, Sra. Maria de 93 

Fátima do N. Niy, Gerente Financeira da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e 94 

confirma que a possibilidade de nova distribuição de CEPAC depende do avanço do 95 

PL em tramitação na CMSP, citando que, inclusive, foi necessário encaminhar estudo 96 

à CVM demonstrando que todos os títulos ofertados no leilão realizado estariam 97 

cobertos pelo estoque disponível. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior, representante 98 

titular da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP, 99 

cumprimenta a todos e concorda com o colocado pelo Sr. Eduardo Della Manna, 100 

sugerindo que haja esforço para aprovação do PL 203/2020. Encerrado o Expediente 101 

e passando ao item I da Ordem do Dia, Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, Gerente de 102 

Análise Técnica da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e apresenta o Quadro de 103 

Controle de Estoque de Potencial Construtivo Adicional (ACA) da OUCFL, na posição 104 

de 30/11/2021, destacando o saldo de estoque geral disponível (44.218,98m²) e o 105 
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estoque em análise (10.906,25m²). Em relação ao Quadro de Controle de CEPAC, 106 

também na posição de 30/11/2021, informa sobre o total leiloado (664.030), os títulos 107 

convertidos (776.565), o montante em circulação (14.917) e o saldo de CEPAC 108 

(218.518). Quanto ao estoque consumido, descreve que quatro certidões foram 109 

emitidas no período de 06/08/2020 a 30/11/2021, referentes a área adicional não 110 

residencial (3.782,99m²) no Setor Hélio Pelegrino; a área adicional residencial 111 

(15.994,20m²) no Setor Olimpíadas; a desvinculação de 2.239 CEPAC no Setor Faria 112 

Lima; e a área adicional não residencial (5.855,69) no Setor Hélio Pelegrino. Dando 113 

sequência com o item II.a da Ordem do Dia, Sra. Maria Fátima do N. Niy, passa a 114 

apresentar o Quadro Financeiro referente à posição de 31 de outubro de 2021, 115 

destacando a atualização do valor de receitas arrecadadas por leilões de CEPAC (R$ 116 

3.132.656.303), bem como o total de receitas (R$ 4.394.747.667), despesas (R$ 117 

2.055.151.618) e saldo financeiro (R$ 2.339.596.048). Em relação às intervenções em 118 

andamento, descreve evolução total (R$ 12.484.096) no período de agosto a outubro 119 

de 2021, detalhando os valores referentes a HIS (R$ 5.570.440), incluindo obras no 120 

Coliseu (R$ 4.212.925), Gerenciamento técnico (R$ 682.331), Trabalho social (R$ 121 

280.685) e Auxílio aluguel (R$ 394.500); ao Melhoramento Urbanístico da Av. Santo 122 

Amaro (R$ 1.170.399), incluindo Projetos Executivo, Obras e Serviços (R$ 299.111) e 123 

Desapropriações (R$ 871.288); e a Taxas de Administração/Remuneração (R$ 124 

5.743.257), destacando os valores referentes aos custos do leilão, incluindo 125 

pagamentos à São Paulo Urbanismo, São Paulo Obras, BB Investimentos e B3 (R$ 126 

5.432.403). Sr. Eduardo Della Manna pergunta se há previsão do valor a ser 127 

destinado a desapropriações no Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro, 128 

considerando que muitos recursos estão sendo gastos para esse fim. Sra. Maria 129 

Fátima do N. Niy destaca constar no quadro financeiro um total de R$174.848.410 em 130 

desapropriações referentes à Avenida Santo Amaro, com cerca de R$12 milhões a 131 

executar. Sra. Lígia Maura Basso Lamberti, Gerente de Território, Licenciamentos e 132 

Interferências da SPObras, complementa que essa previsão decorre de cálculo 133 

estimativo com base nos laudos definitivos que vão sendo emitidos, destacando a 134 

situação dos trechos 1 e 2 e ponderando que o valor final não deve variar muito em 135 

relação ao montante apresentado no quadro financeiro. Passando ao item III.a da 136 

Ordem do Dia, Sra. Jane Popozoglo Kowalsetskyj e Sra. Rosimeire Alves de 137 

Oliveira, Assistentes Sociais da Divisão Regional de Trabalho Social – Sul da 138 

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DTS-Sul, cumprimentam a todos e 139 

informam sobre o trabalho social realizado nos meses de setembro, outubro e 140 
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novembro de 2021 no Coliseu. Destacam o início do plantão social presencial, 141 

mantidos também os atendimentos por telefone e aplicativo WhatsApp; a realização de 142 

reunião e visita técnica com lideranças para acompanhamento da obra; a tentativa de 143 

reunião inaugural do Conselho Gestor de ZEIS, cancelada por falta de quórum, ficando 144 

acordada a capacitação dos conselheiros e primeira reunião do Conselho no final de 145 

janeiro de 2022; contato com as famílias; a realização de visitas institucionais a 146 

equipamentos públicos próximos (CEI, CRAS, EMEF, EMEI e UBS); e a realização de 147 

duas reuniões virtuais para orientações sobre o empreendimento, a atualização 148 

cadastral, os critérios de atendimento e a documentação necessária para habilitação, 149 

com a participação de 142 moradores. Demonstra fotos das ações realizadas e 150 

cronograma das atividades futuras. Sobre o trabalho social realizado no trimestre no 151 

Jardim Panorama, retomam a identificação da Sra. Caroline Viana como liderança da 152 

área, na 49ª Reunião Ordinária do GGOUCFL. A partir disso, relatam a realização de 153 

uma primeira reunião em SEHAB/DTS-Sul, no dia 08/10/2021, com quatro lideranças 154 

para diálogo sobre o início da intervenção, sendo acordadas as datas das visitas de 155 

reconhecimento; vistoria iniciada no dia 04/11/2021 pela equipe técnica, com 156 

resistência à continuidade por parte da comunidade; e reunião realizada com as 157 

famílias, no dia 20/11/2021, para orientação das etapas de intervenção a ser realizada 158 

pela SEHAB, sendo acordadas datas para futuras vistorias na área, com o 159 

acompanhamento dos representantes/ líderes comunitários. Porém, informa que, em 160 

24/11/2021, a equipe social foi comunicada pela liderança sobre o cancelamento das 161 

visitas até a organização da comunidade, ressaltando que, a partir disso, as ações na 162 

área estão paralisadas. Demonstram fotografias da reunião realizada no dia 20/11 e o 163 

cronograma de atividades planejadas, destacando a importância de reconhecimento 164 

da área e das famílias, através da selagem e cadastramento, para prosseguimento 165 

das ações, incluindo a formação do Conselho Gestor de ZEIS. Sra. Caroline Viana, 166 

representante do Jardim Panorama, cumprimenta a todos e relata apreensão da 167 

comunidade de que o projeto de urbanização preveja a construção de prédios em todo 168 

o perímetro, entendendo ser necessário eleger representante dos moradores para 169 

acompanhamento e organização junto à SEHAB. Estima que até janeiro de 2022 essa 170 

indicação de representante será formalizada e informada à SEHAB, para posterior 171 

entrada na área. Sra. Jane Popozoglo Kowalsetskyj demonstra o cronograma 172 

estimado para constituição do Conselho Gestor do Jardim Panorama, detalhando as 173 

atividades necessárias e previsão de tempo para realização de cada uma delas. 174 

Reforça a importância de reconhecimento da área e de seus moradores previamente à 175 
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constituição do Conselho Gestor. Por fim, apresenta o quadro financeiro das 176 

atividades realizadas. Em relação ao andamento da obra do Coliseu, Sra. Elaine 177 

Ornelas, Assessora do Departamento de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de 178 

Habitação – SEHAB/CFT-Obra, informa que, por problemas técnicos de acesso, fará a 179 

apresentação preparada pela nova fiscal do contrato, Sra. Renata Paoliello, também 180 

de SEHAB/CFT-Obra. Descreve dados do Contrato 015/2019 – SEHAB, com prazo de 181 

execução de 34 meses, valor de contrato aditado (R$ 41.200.859,22) e previsão de 182 

entrega das 272 unidades habitacionais em outubro de 2022. Apresenta a evolução 183 

geral da obra até novembro de 2021 (64%) e a evolução geral prevista até dezembro 184 

de 2021 (68%), destacando que a estrutura está quase concluída (92%), a execução 185 

da alvenaria está em aproximadamente 50% e do gesso interno, em 20%. Demonstra 186 

o cronograma de desembolso e fotos da obra, destacando que os procedimentos para 187 

as futuras obras das unidades comerciais e da Sede da Associação Comunitária estão 188 

sendo estudadas pela equipe do Gabinete de SEHAB. Sr. Eduardo Della Manna 189 

pergunta sobre o valor de cada unidade habitacional, comentando que o valor total 190 

dividido pelas 272 unidades resulta em aproximadamente R$ 151.500. Comenta se 191 

tratarem de unidades caras dentro da OUCFL, inclusive em função dos atrasos de 192 

obra. É esclarecido pela Sra. Elaine Ornelas que alguns custos indiretos não 193 

compõem o cálculo do preço final da unidade habitacional, sendo solicitado pelo Sr. 194 

Eduardo Della Manna que, em uma próxima reunião ou mesmo no intervalo entre 195 

reuniões, seja encaminhada planilha detalhando o preço por unidade habitacional do 196 

Coliseu, o que ajudará na análise do GGOUCFL. Sr. Israel Alves Pereira, 197 

representante do Real Parque, pede esclarecimentos sobre a retirada da pauta da 198 

questão do atendimento habitacional das 275 famílias remanescentes do Real Parque, 199 

retomando as tratativas junto ao GGOUCFL desde dezembro de 2019. Reforça que 200 

aguardam por solução habitacional há onze anos e questiona sobre o andamento das 201 

ações relacionadas ao tema. Sr. Vladimir Ávila explica que as análises necessárias a 202 

respeito das 275 famílias remanescentes do Real Parque avançaram pouco desde a 203 

última reunião e, por essa razão, o tema não foi incluído como pauta da 50ª Reunião 204 

Ordinária. Na sequência, Sra. Isabella Ventura, Arquiteta do Departamento de Gestão 205 

de Projetos da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB/CFT-Proj, cumprimenta a 206 

todos e apresenta o cronograma físico preliminar para elaboração do projeto de 207 

urbanização do Jardim Panorama, destacando as atividades que precisaram ser 208 

adiadas em razão do atraso para entrada na área, as quais estão indicadas em 209 

vermelho na apresentação que integra o registro da reunião. Resume as atividades já 210 
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realizadas de forma remota, incluindo o desenvolvimento do modelo digital da área; 211 

pré-mapeamento das vielas; mapas temáticos; análise visual do Levantamento 212 

Planialtimétrico Cadastral - LEPAC, nuvem de pontos, ortofoto, Google Street View e 213 

Google Earth; análise do cadastro de redes da Companhia de Saneamento Básico do 214 

Estado de São Paulo – SABESP; análise dos domicílios com possibilidade de 215 

atendimento direto ou indireto de esgotamento sanitário; pré-levantamento fundiário; 216 

contato com a COMGÁS para consultar a possibilidade de extensão da rede; e 217 

mapeamento dos empreendimentos aprovados ou em processo de aprovação na 218 

ZEIS-3 no entorno da área do Jardim Panorama. Como avanço em relação à última 219 

reunião, destaca a solicitação dos boletins de dados técnicos – BDT dos lotes 220 

estudados para futura provisão habitacional; e a indicação da área de provisão com 221 

montagem e encaminhamento da minuta de Decreto de Interesse Social – DIS para o 222 

Gabinete de SEHAB para publicação. Esclarece que o projeto para o Jardim 223 

Panorama é de urbanização, diferentemente dos projetos de remoção e construção de 224 

novas unidades habitacionais como no Coliseu ou no Real Parque. Explica que a ideia 225 

para o Jardim Panorama é consolidar os domicílios na área e regularizá-los com 226 

infraestrutura e as melhorias necessárias. Nesse sentido, reforça a importância da 227 

entrada da equipe de SEHAB na área para permitir o reconhecimento do território e a 228 

elaboração de projeto que vise a consolidação dos domicílios. Aberta a palavra aos 229 

presentes, Sra. Caroline Viana retoma dúvida da comunidade em relação ao 230 

entendimento de que serão construídos prédios em toda a área. Sra. Isabella Ventura 231 

explica que a atuação de SEHAB é diferente em cada território, em função das 232 

condições físicas e urbanísticas específicas. Considera que a consolidação dos 233 

domicílios existentes é possível na área do Jardim Panorama, pontuando que algumas 234 

remoções possam ser necessárias para viabilizar a implantação de infraestrutura, 235 

melhorias em vielas e em razão de risco, especialmente na área dos eucaliptos.  A 236 

esse respeito, reforça que o objetivo é consolidar grande parte dos domicílios do 237 

Jardim Panorama e promover o atendimento habitacional da pequena parcela de 238 

famílias a serem removidas em terreno bastante próximo. Sra. Caroline Viana pede 239 

detalhamento do número de famílias a serem removidas, sendo sugerido pelo Sr. 240 

Eduardo Della Manna aguardar a definição dos nomes de representantes da 241 

Comunidade Jardim Panorama para que SEHAB possa promover uma oficina 242 

explicando essas questões. Sra. Maria José Gullo, representante titular da Secretaria 243 

Municipal de Habitação, concorda que o ideal seria apresentar de forma mais 244 

detalhada essas questões aos representantes da comunidade. Sr. Vladimir Ávila 245 
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esclarece que o projeto de urbanização do Jardim Panorama ainda não está pronto e 246 

que, para o seu desenvolvimento, é necessário que a equipe de SEHAB entre na área 247 

para avaliar quais as famílias efetivamente precisarão ser removidas e quais poderão 248 

permanecer, o que será construído junto à comunidade. Explica não ser possível 249 

responder ao questionamento quanto ao número de famílias a serem removidas nesse 250 

momento, sendo, para isso, indispensável que a comunidade permita a entrada da 251 

equipe de SEHAB na área para prosseguimento do projeto. Sra. Maria José Gullo 252 

confirma que hoje há apenas um estudo e diagnóstico, faltando uma série de 253 

definições para que o projeto seja construído, as quais dependem da entrada na área. 254 

Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante titular e Secretário Adjunto da 255 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, cumprimenta a todos e 256 

manifesta compreender a insegurança da comunidade, mas reitera ser necessário que 257 

os técnicos de SEHAB, que têm experiência em trabalho social, possam entrar no 258 

território para que se tenha um diagnóstico preciso seguido da realização do projeto e 259 

apresentação à comunidade. Sra. Camila Savioli Silveira, representante titular do 260 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP, cumprimenta a todos e faz considerações 261 

sobre o trabalho da equipe social no Panorama, questionando se seria possível um 262 

apoio à comunidade para entendimento da entrada da equipe na área, através de 263 

plantões ou outras estratégias de suporte. Pergunta, ainda, sobre a provisão 264 

habitacional prevista para o Jardim Panorama nos casos em que a remoção for 265 

necessária, questionando se as unidades habitacionais a serem construídas serão 266 

custeadas também com recursos da OUCFL. Sra. Isabella Ventura esclarece que, 267 

apesar de ainda não estar definido o número de remoções necessário, já está em 268 

estudo futura área de provisão habitacional para atender à demanda do Jardim 269 

Panorama. Retoma ter sido apresentada, na 48ª Reunião Ordinária do GGOUCFL 270 

(01/06/2021), área de provisão em estudo, que atualmente está vazia, conectando os 271 

dois trechos ocupados do Jardim Panorama. Destaca já ter sido feita a pesquisa 272 

fundiária e a montagem e encaminhamento da minuta de Decreto de Interesse Social 273 

– DIS para o Gabinete de SEHAB para publicação. Sobre a pergunta relacionada ao 274 

apoio à comunidade, Sra. Rosemeire Alves de Oliveira esclarece que, no momento 275 

de vistoria, a equipe social já identifica na própria área as possíveis lideranças, 276 

fomentando os representantes visando à futura constituição do Conselho Gestor de 277 

ZEIS. Reforça que o Conselho Gestor não pode ser formado antes da selagem e 278 

cadastro das famílias, porque precisa ser verificado se os candidatos e eleitores de 279 

fato moram na área, o que se torna possível apenas a partir do cadastro. Sra. Camila 280 
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Savioli Silveira sugere a realização de lives ou rodas de conversa com a comunidade 281 

do Jardim Panorama para aproximação e sensibilização até que se sintam seguros a 282 

permitir a entrada da equipe de SEHAB, tendo em vista o histórico de resistência a 283 

permitir o acesso ao local. Sobre o recurso, Sr. Vladimir Ávila confirma que a 284 

produção de unidades habitacionais está no escopo do programa de investimentos da 285 

OUCFL e atenderá à demanda do Jardim Panorama, sendo ainda necessária a 286 

definição da quantidade a ser produzida. Retomando a questão do Real Parque, 287 

explica ser necessário primeiro entender a demanda do Jardim Panorama para avaliar 288 

o atendimento conjunto às 275 famílias remanescentes, tendo em vista que as obras 289 

no Real Parque já foram dadas como encerradas, com exceção da quadra, como 290 

informado em reuniões anteriores. A partir disso, Sr. Israel Alves Pereira pergunta se 291 

o atendimento habitacional do Jardim Panorama e do Real Parque será feito todo no 292 

mesmo local. Comenta, ainda, sobre os tempos necessários para o levantamento 293 

referente à demanda do Jardim Panorama, considerando que as famílias do Real 294 

Parque aguardam há 11 anos por moradia, sem segurança de que de fato poderão ser 295 

contempladas junto à provisão habitacional do Panorama. Sr. Vladimir Ávila 296 

esclarece não ser possível ter a definição sobre o local de atendimento habitacional no 297 

momento, sem que haja a estimativa de famílias do Jardim Panorama ainda. Sr. 298 

Welton de Oliveira Silva, representante de rua do Jardim Panorama, cumprimenta a 299 

todos e pede para que os problemas do Real Parque e do Panorama não sejam 300 

misturados. Em relação a HIS Coliseu, Sra. Camila Savioli Silveira pergunta como 301 

estão as tratativas com os moradores sobre as questões condominiais e de custeio 302 

das unidades habitacionais, bem como posicionamento sobre as análises referentes à 303 

Sede da Associação Comunitária. Sobre as questões condominiais, Sra. Jane 304 

Popozoglo Kowalsetskyj informa que já foi realizada reunião inicial e que esse é um 305 

tema a ser abordado nessa fase de pré-ocupação. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, 306 

Assessora da Presidência da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e informa ter sido 307 

realizada reunião com SEHAB/CFT-Proj e SEHAB/DTS-Sul sobre a Sede da 308 

Associação Comunitária, sendo esclarecido que é necessária a incorporação da área 309 

da Sede ao lote do Condomínio 3 para sua regularização do ponto de vista fundiário. 310 

Quanto à reforma ou ampliação da edificação, explica, ainda, que é preciso verificar a 311 

possibilidade jurídica de utilização de recursos da OUCFL para esse fim. Sr. Vladimir 312 

Ávila complementa destacando a preocupação da Sra. Rosana Maria dos Santos, 313 

representante titular da Associação dos Representantes dos Moradores de Favela do 314 

Perímetro da Operação Urbana Faria Lima, de que o espaço da Sede da Associação 315 
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Comunitária ficasse isolado do Condomínio 3, com acesso independente, o que é 316 

possível do ponto de vista do projeto. Porém, do ponto de vista jurídico e fundiário, a 317 

área da Sede tem que ser incorporada ao Condomínio 3, sendo necessário 318 

procedimento para desafetação de trecho da rua. Dando sequência ao item III.a da 319 

Ordem do Dia, Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da 320 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, cumprimenta a todos e 321 

esclarece que os projetos das transposições cicloviárias das Pontes Cidade 322 

Universitária e Jaguaré já estão prontos e orçados, estando na fase de contratação da 323 

empesa para execução da obra, no momento. Apresenta cronograma de implantação 324 

das duas transposições cicloviárias, destacando previsão de divulgação da empresa 325 

vencedora até dezembro de 2021; apresentação dos documentos finais e assinatura 326 

do contrato entre janeiro e fevereiro de 2022; emissão da ordem de serviço e início 327 

das obras em março de 2022; e execução das obras em quatro meses, com conclusão 328 

prevista até julho de 2022. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, representante suplente 329 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, cumprimenta a todos e 330 

acrescenta que 29 empresas entraram no processo de licitação, restando apenas duas 331 

no final, diante da reclassificação das propostas. Considera, por fim, que o 332 

cronograma está bastante próximo do que se observa no processo de concorrência, 333 

devendo ser cumprido. Sra. Camila Savioli Silveira retoma que as transposições 334 

cicloviárias integram um conjunto de obras que compõem o Plano Cicloviário, 335 

perguntando se terão que ser executadas numa única leva ou se poderão ser 336 

executadas de forma individualizada, ponderando sobre possíveis alargamentos de 337 

cronograma. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia esclarece que as transposições 338 

cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré são tratadas no mesmo 339 

processo do Plano Cicloviário, porém, apenas as duas serão custeadas com recursos 340 

da OUCFL. Não vê problema caso sejam implantadas separadamente, já que estão 341 

próximas a redes cicloviárias existentes, reforçando que o cronograma apresentado é 342 

factível. Prosseguindo com o item III.a da Ordem do Dia, Sra. Ligia Maura Basso 343 

Lamberti cumprimenta a todos e passa a apresentar a situação das intervenções sob 344 

responsabilidade de SPObras. Em relação ao Melhoramento Urbanístico da Avenida 345 

Santo Amaro, destaca que o contrato de projetos e obras nº 006/SIURB/16 foi 346 

retomado a partir de 25/10/2021, sob gestão de SPObras, informando sobre tratativas 347 

para a conclusão dos projetos executivos e demolições de benfeitorias desapropriadas 348 

em sua totalidade; que não houve novas imissões na posse no período; tratativas com 349 

a ENEL para atualização do orçamento para enterramento de redes; e agendamento 350 
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de reunião com a Companhia de Engenharia de Tráfego _ CET para tratativas 351 

relativas às interdições e Projetos de Desvio de Tráfego - PDDT. Em relação ao Largo 352 

da Batata, ressalta retomada do Contrato 082/SIURB/19 a partir de 03/12/2021, sob 353 

gestão de SPObras; tratativas para conclusão dos projetos e definição do plano de 354 

ataque às obras; tratativas com ENEL para segmentação e atualização dos 355 

orçamentos de enterramento de redes por rua; e agendamento de reunião com CET 356 

para tratativas relativas ao plano de ataque às obras. Sobre a Ciclopassarela Bernardo 357 

Goldfarb, retoma que o Contrato nº 114/SIURB/19 já havia sido retomado em julho de 358 

2021, informando sobre tratativas para conclusão dos projetos e envio para aprovação 359 

dos órgãos externos; reunião conjunta entre SPUrbanismo, SPTrans e SPObras para 360 

esclarecimentos relativos ao espelho d’água, pista de skate, drenagem e sinalização; 361 

vistoria realizada com Concessionário da Ciclovia Pinheiros, com solicitação de 362 

ajustes no projeto geométrico da conexão com a Ciclopassarela; vistoria realizada com 363 

ILUME, recepcionando diretrizes para ajuste no projeto executivo de iluminação 364 

pública, com a inclusão de postes junto ao guarda-corpo; e aguardarem a assinatura 365 

do contrato de permissão de uso de áreas pela Empresa Metropolitana de Águas e 366 

Energia – EMAE. Com relação à Ciclopassarela HIS Panorama e Real Parque, 367 

informa sobre documentos técnicos em elaboração para licitação dos projetos básico e 368 

executivo e estudos ambientais; e a necessidade de agendamento de reunião com 369 

SEHAB para alinhamento de diretrizes para os projetos, considerando a interface com 370 

o projeto de urbanização do Jardim Panorama. Quanto ao Boulevard Juscelino 371 

Kubitschek, destaca também estarem em elaboração os documentos técnicos para 372 

licitação dos projetos básico e executivo e estudos ambientais e de tráfego. Com 373 

relação ao Prolongamento da Av. Faria Lima e Alça de Ligação à Avenida dos 374 

Bandeirantes, informa não haver atualização desde a última reunião, aguardando a 375 

votação do Projeto de Lei nº 351/2018 na Câmara Municipal de São Paulo – CMSP. 376 

Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior reforça a necessidade de definição dos estudos 377 

referentes ao Boulevard Juscelino Kubistchek, demonstrando preocupação em relação 378 

aos valores planejados, insuficientes para a adoção da solução com túnel. Reforça a 379 

importância de realização dos estudos de tráfego, criticando a demora na evolução da 380 

questão. Sra. Lígia Maura Basso Lamberti retoma que, na 20ª Reunião Ordinária do 381 

GGOUCFL, realizada em 2013, foi aprovada a continuidade dos estudos para o 382 

Boulevard JK com solução apenas em superfície. A partir disso, os recursos previstos 383 

para a intervenção foram reduzidos para a solução sem túnel. Recupera que, há 384 

época da retomada do empreendimento, foi identificada junto à CET a necessidade de 385 
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estudo de tráfego para confirmar a futura decisão e que este será submetido ao Grupo 386 

de Gestão, assim que finalizado. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia pergunta se há 387 

prazo previsto para o término do projeto executivo da Ciclopassarela Bernardo 388 

Goldfarb, sendo esclarecido pela Sra. Lígia Maura Basso Lamberti que estão 389 

trabalhando com prazo até abril de 2022. Passando ao item III.b da Ordem do Dia, 390 

Sra. Maria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro de Planejamento Geral, 391 

destacando os valores referentes às intervenções executadas até outubro de 2021 392 

(cerca de R$ 1,877 bilhão), às intervenções a executar (cerca de R$ 1,124 bilhão) e ao 393 

investimento total (cerca de 3 bilhões). Explica que o quadro de planejamento será 394 

atualizado tão logo seja possível reformular as previsões de custos das intervenções. 395 

Destaca alterações em relação à última reunião, referentes à retomada do contrato do 396 

Largo da Batata, sem prejuízo do cronograma até o final de 2022; retomada das obras 397 

do Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro, com previsão de execução até 398 

2024; previsão de conclusão das transposições cicloviárias das Pontes Cidade 399 

Universitária e Jaguaré, passando para julho de 2022; previsão de entrega das 400 

unidades habitacionais do Coliseu, passando para o segundo semestre de 2022; e ao 401 

avanço do cronograma de projeto do Jardim Panorama, passando para 2024, tendo 402 

em vista os atrasos para entrada na área. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior 403 

demonstra preocupação de que os valores do quadro de planejamento geral possam 404 

ser tomados como definitivos, levando ao entendimento de que são suficientes para 405 

conclusão de todas as intervenções, com sobra de recursos da OUCFL. Menciona que 406 

sua preocupação é agravada por discussões internas do Tribunal de Contas do 407 

Município - TCM relacionadas à destinação dos recursos remanescentes da OUCFL. 408 

Pondera que, com base em suas análises, os recursos não são suficientes para todas 409 

as obras prometidas, seguindo compromisso assumido pela PMSP de acordo com a 410 

Lei da OUCFL, o Estatuto da Cidade e as regras da CVM. Assim, sugere que o quadro 411 

contenha ressalva nesse sentido, para evitar entendimentos equivocados sobre 412 

recursos remanescentes e sua aplicação fora do contexto da OUCFL, inclusive a 413 

exemplo do PL 203/2020. Sra. Maria Teresa Stape Affleck concorda com o apontado 414 

e descreve que junto da apresentação do quadro sempre é registrada a preocupação 415 

sobre a necessidade de atualização desses valores, em especial referentes às 416 

intervenções Boulevard Juscelino Kubitschek, Melhoramento Urbanístico da Av. Santo 417 

Amaro, HIS Panorama e Ciclopassarela Panorama/Real Parque. Explica que o quadro 418 

de planejamento retrata o contido no último prospecto, com data base de 419 

dezembro/2018. Por tal razão, expressa ser imprescindível a atualização desses 420 
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valores para correta avaliação se há recursos remanescentes ou não. Destaca, ainda,  421 

não estarem incluídos no quadro os valores referentes a remunerações e taxas, 422 

tampouco valores não relacionados às intervenções. Acolhe a sugestão de registrar a 423 

ressalva por escrito no quadro de planejamento geral. Sr. Eduardo J. de Carvalho 424 

Júnior sugere, ainda, que o GGOUCFL solicite formalmente o relatório interno do 425 

TCM que aponta para a existência de recursos remanescentes da OUCFL, fazendo os 426 

esclarecimentos e contestações cabíveis, se for o caso. Tendo sido alcançada a 427 

duração de duas horas prevista no Regimento Interno do GGOUCFL, Sr. Vladimir 428 

Ávila consulta os presentes sobre a possibilidade de continuidade da reunião, não 429 

havendo manifestações em contrário. Registra que a Coordenação do GGOUCFL 430 

recebeu algumas comunicações, destacando e-mail do Sr. Israel Alves Pereira com 431 

questionamento sobre a não inserção do tema das 275 famílias remanescentes do 432 

Real Parque como item de pauta da 50ª Reunião Ordinária, já esclarecido no decorrer 433 

da reunião; e-mail do Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior com as ponderações sobre o 434 

Quadro de Planejamento Geral, já comentadas pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck; 435 

e-mail da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, representante do Movimento 436 

Defenda São Paulo, reiterando solicitação de informações sobre a compensação 437 

ambiental da ciclovia da Av. Faria Lima, a qual foi repassada à Sra. Lucia Noemia 438 

Simoni, representante da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, 439 

para verificação junto à Secretaria e posterior informe ao Grupo de Gestão na próxima 440 

reunião ordinária, se possível; e, por fim, e-mail da Sra. Rosana Maria dos Santos, 441 

representante titular da Associação dos Representantes dos Moradores de Favela do 442 

Perímetro da Operação Urbana Faria Lima, indicando a Sra. Caroline Viana como sua 443 

suplente no GGOUCFL, seguindo com as providências internas para publicação da 444 

nomeação. Passando ao item IV da Ordem do Dia, apresenta as datas sugeridas para 445 

agendamento prévio das reuniões do GGOUCFL a serem realizadas no ano de 2022. 446 

Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior sugere que a reunião proposta para o dia 447 

06/09/2022 passe para 13/09/2022 em razão do feriado, ficando acordadas as 448 

seguintes datas para as reuniões: 08/03, 07/06, 13/09 e 06/12/2022. Retomando o 449 

tema da revisão do Regimento Interno do GGOUCFL, proposta em função das 450 

reuniões virtuais, Sr. Vladimir Ávila informa que será tratada na próxima reunião 451 

ordinária, programada para 08/03/2022, solicitando que os representantes 452 

encaminhem contribuições indicando os itens cuja revisão ou retificação entendem ser 453 

necessária. A partir das propostas recepcionadas, propõe submeter ao Grupo de 454 

Gestão duas deliberações: a primeira referente à necessidade de revisão do 455 
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Regimento Interno como um todo, e não apenas de inclusão dos dois capítulos 456 

pertinentes ao caráter público e aberto das reuniões e às suas formas de registro; e a 457 

segunda, caso se delibere pela revisão geral do texto, ocorrerá item a item, em 458 

reuniões específicas. Sra. Camila Savioli Silveira pede para que a Coordenação 459 

encaminhe e-mail reiterando pedido para que os representantes enviem suas 460 

contribuições referentes ao Regimento Interno, entre janeiro e fevereiro de 2022, 461 

sendo acolhido. Passando ao item V da Ordem do Dia, Sr. Vladimir Ávila relata 462 

brevemente as pesquisas feitas sobre a melhor forma de encaminhamento da 463 

proposta de nomeação do projeto da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, sendo 464 

verificado junto à Câmara Municipal de São Paulo – CMSP, a quem compete a 465 

denominação de logradouros públicos, de que forma essa recomendação deveria ser 466 

feita. Faz considerações sobre os limites de encaminhamento da questão, tendo em 467 

vista que a intervenção ainda está em projeto e que não é competência legal do Grupo 468 

de Gestão dar nome ou fazer homenagem a quem quer que seja. Menciona que a 469 

referência ao projeto da Ciclopassarela, hoje, guarda relação com a sua localização 470 

junto à Ponte Bernardo Goldfarb e que poderia ser acordado com SPObras alterar a 471 

forma de se referir ao projeto para “Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum”. Aberta a 472 

palavra a manifestações, Sr. Eduardo Della Manna considera que, 473 

independentemente do fato de não ser uma atribuição do GGOUCFL e de que 474 

intervenção ainda inexista fisicamente, pode ser encaminhada recomendação à CMSP 475 

para denominação da Ciclopassarela como Jornalista Erika Sallum por tudo o que a 476 

jornalista representou e continua representando. Se for o caso de indicar nome de 477 

vereadora, sugere a Sra. Renata Falzoni, também cicloativista. Sr. Caio Guatelli, 478 

convidado, cumprimenta a todos, agradece pela oportunidade e considera importante 479 

encaminhar a questão, seja junto à SPObras, seja como Carta à CMSP. Registra 480 

artigo escrito para a Folha, na semana anterior, indicando a importância dessa 481 

Ciclopassarela para a sociedade, tendo em vista a ligação com a infraestrutura 482 

cicloviária do entorno, como a Ciclovia Eliseu de Almeida e a malha de Pinheiros e da 483 

Av. Faria Lima. Destaca, ainda, riscos oferecidos na Ponte Bernardo Goldfarb tanto 484 

para ciclistas quanto para motoristas. Registra que o Bike Zona Oeste fez um estudo 485 

estatístico, confirmando a enorme demanda, com presença de ciclistas o dia todo e 486 

aumento no número de mulheres e crianças. Reafirma defesa dos cicloativistas pela 487 

implantação da ciclopassarela e sua nomeação como Jornalista Erika Sallum, já que a 488 

ligação da periferia com o centro, como forma de aproximação de toda a sociedade 489 

através da bicicleta, era uma das grandes questões defendidas pela Jornalista. 490 
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Dispõe-se a participar do que for necessário, apontando como contato possível na 491 

CMSP o Vereador em exercício André Santos, reforçando a necessidade de ampliar a 492 

capacidade de convencimento interna. Sr. Sasha Hart, convidado, cumprimenta a 493 

todos e registra apoio tanto à homenagem à Jornalista quanto à importância de 494 

implantação da ciclopassarela. Considera que a recomendação à CMSP, ainda que 495 

simbólica, é muito importante, pontuando que pode haver esforço em sensibilizar 496 

maior número de vereadores a seguir com a proposta. Sugere que, em paralelo, 497 

SPObras passe a adotar o nome Ciclopassarela Erika Sallum ao se referir ao projeto. 498 

Por último, destaca que há 27 anos os ciclistas aguardam pela execução dessa 499 

estrutura cicloviária, que se trata de exigência do licenciamento ambiental da OUCFL, 500 

sendo uma demanda reprimida que necessita de avanço o quanto antes. Sra. Lígia 501 

Maura Basso Lamberti destaca não ver problema por parte de SPObras em adotar a 502 

denominação Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum quando tratar da intervenção, 503 

questionando se haveria qualquer conflito em relação ao nome constante no 504 

prospecto. Lembra que o nome Bernardo Goldfarb permaneceria no contrato em 505 

andamento, mas que a nova denominação do projeto já poderia ser adotada na 506 

licitação das obras, ficando acordado que a Coordenação verificará a questão junto ao 507 

jurídico de SPUrbanismo, compartilhando a resposta na sequência. Sr. Alberto 508 

Mussalem, representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 509 

cumprimenta a todos e procede a leitura do artigo 15 do Regimento Interno do 510 

GGOUCFL, considerando que a deliberação poderia ser encaminhada à CMSP no 511 

formato de sugestão e não de recomendação. Sr. Vladimir Ávila acolhe o 512 

encaminhamento sugerido, propondo elaborar minuta do documento, após a 513 

deliberação, e socializá-lo com os representantes previamente ao seu envio à CMSP. 514 

Encerradas as manifestações, coloca em deliberação o encaminhamento de carta à 515 

Câmara Municipal de São Paulo sugerindo a nomeação da Ciclopassarela a ser 516 

construída junto à Ponte Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela Jornalista Erika 517 

Sallum, a partir de solicitação de cicloativistas e familiares, sendo aprovado por 518 

unanimidade dos presentes, com 11 votos favoráveis das seguintes representações: 519 

SPUrbanismo, SMUL, SF, SMT, SVMA, SGM/SEGES, SMSUB, IAB-SP, APEOP, 520 

SECOVI e OAB. Esgotados os itens de pauta, agradece pela presença, faz votos de 521 

boas festas a todos e encerra os trabalhos às 17h18. 522 
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SÃO PAULO URBANISMO 

Representante Titular          VLADIMIR ÁVILA  

Representante Suplente ANNA CARVALHO DE MORAES BARROS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL 

Representante Titular          JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  

Representante Suplente MARCELA EVANS SOARES  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS – SIURB 

Representante Titular          LUIZ  CARLOS LUSTRE  

Representante Suplente ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT 

Representante Titular          DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES                            

Representante Suplente DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

Representante Titular          MARIA JOSÉ GULLO  

Representante Suplente NELSON FERRETI FILHO  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA 

Representante Titular          LUCIA NOEMI SIMONI                                             

Representante Suplente BEATRIZ JANINE CARDOSO PAVAN REBELO  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF 

Representante Titular          ESTER IONECUBO DE FREITAS  

Representante Suplente IZABELLA NEVES TOMINAGA                                  

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO - SEGES 

Representante Titular          PEDRO CAÍQUE LEANDRO DO NASCIMENTO                            

Representante Suplente NEIVA TREVISAN  

 

SECRETARIA MINICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB 

Representante Titular          DORANEY DE OLIVEIRA SANTANA  

Representante Suplente ANDRÉ LUIZ FERREIRA CRISTINA  

 

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

Representante Titular          RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO  

Representante Suplente SÉRGIO ANTONIO REZE JR  

 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB 

Representante Titular          CAMILA SAVIOLI SILVEIRA                                          

Representante Suplente ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA                         

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA – IE 

Representante Titular          RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO IMAMURA                          
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Representante Suplente MIRIANA PEREIRA MARQUES                           

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS - APEOP 

Representante Titular          EDUARDO JOAQUIM DE CARVALHO JÚNIOR  

Representante Suplente TARIN CHRISTINA MONTEIRO PAS SERAFIM  

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI 

Representante Titular          EDUARDO DELLA MANNA   

Representante Suplente GABRIELA SAYD MOGAMES                           

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 

Representante Titular          SÉRGIO QUINTERO                        

Representante Suplente ALBERTO MUSSALLEM  

 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP 

Representante Titular          MARIA BEATRIZ RUFINO                        

Representante Suplente MARLY NAMUR                             

 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM 

Representante Titular          MARILENE RIBEIRO DE SOUZA                              

Representante Suplente JOSÉ DE ABRAÃO                                                 

 

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA 
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OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA 

Representante Titular          ROSANA MARIA DOS SANTOS  

Representante Suplente DANIEL PEREIRA DOS SANTOS                          

 


