
 

 
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OP. URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 

REALIZADA EM  26/06/2012 
RUA LIBERO BADARÓ  Nº 540 – 10º ANDAR – EDIFICIO MARTINELLI 

 
REPRESENTANTES PRESENTES 
1. SP URBANISMO – SÃO PAULO URBANISMO 

DOMINGOS PIRES DE OLIVEIRA DIAS NETO - Representante Suplente 
2. SMDU – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LISANDRO FRIGERIO – Representante Titular 
3. SECRETARIA DE FINANÇAS 

MARIO ROBERTO CREVATIN - Representante Suplente 
4. SIURB – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 

ROSANGELA VERISSIMO SARTORELLI – Representante Titular 
5. SGM – SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL 

ÉRICA MASSIS - Representante Suplente 
6. SECOVI- SIND. DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMOVEIS 

EDUARDO DELLA MANNA – Representante Suplente 
7.SVMA – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

PATRÍCIA MARRA SEPE - Representante Titular  

 
CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 

ELISABETE FRANÇA – Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Habitação 
LUIS HENRIQUE TIBIRIÇÁ RAMOS – Superintendência de Habitação Popular – HABI 3 
ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO – Chefe de Gabinete da SP Urbanismo 
FABIO TEIZO B. DA SILVA – Superintendente de Operações Urbanas  SP Urbanismo 
ROSA MARIA MIRALDO – Assessora da Diretoria de Desenvolvimento – DDG/SP Urbanismo 
JOSÉ CARLOS MASI – Subprefeitura de Pinheiros 
MARIA DE FATIMA NIY – Gerência de Operações Urbanas – SP Urbanismo 
LUCIA MIYUKI OKUMURA - Gerência de Operações Urbanas – SP Urbanismo 
MAURÍCIO PRADO – Superintendência de Obras – SP Obras 
RENATA FARINA DE JESUS – ASPLAN/SGM 

 
 
Em 26 de junho de 2012, no auditório do 10o andar do Edifício Martinelli, Rua Líbero 
Badaró nº 540, Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, verificado o quorum 
regimental,  abriu às 15h40 a 14a reunião do Grupo Gestor, em caráter ordinário, após 
observar o prazo regimental para início dos trabalhos, agradecendo a presença dos 
representantes. 
 
 

1. Expediente 
  

1.1.Aprovação da Ata da 13ª Reunião 

 
Ata aprovada por unanimidade de votos e sem ressalvas. 
 
 

2. Ordem do Dia 
 

2.1. Apresentação dos Aspectos Gerais e Financeiros: 

 
Rosa Maria Miraldo traz à atenção a presença na reunião da Secretária 
Adjunta da Secretaria Municipal de Habitação e Superintendente de Habitação 
Popular Elisabete França, bem como do Diretor de Habi 3 – Obras, Luis 
Henrique Tibiriçá, e pede aos presentes permissão para inverter a pauta para 
que SEHAB/HABI possa apresentar o pleito que trouxeram à apreciação dos 

SP URBANISMO 



conselheiros. Destaca que a SEHAB, através de HABI, é a responsável pela 
execução do empreendimento de HIS do Real Parque, o primeiro no país a ser 
construído com recursos de operação urbana. Esclarece, no entanto, que 
aquela Secretaria tem aplicado recursos oriundos do seu orçamento para 
diversas despesas decorrentes da execução deste empreendimento, como 
gerenciamento social, gerenciamento técnico e auxílio aluguel social. E por se 
tratar de obra que integra o Programa de Intervenções da OUC Faria Lima (Lei 
13.769/2004 – art. 5º; Anexo 2, item V), SEHAB/HABI traz para apreciação do 
Grupo Gestor o pleito da participação de recursos oriundos da venda de 
CEPAC no âmbito desta operação urbana para pagamento dessas despesas. 
 
Na sequência a palavra é passada à Secretária Adjunta Elisabete França que 
por sua vez solicita ao Luis Henrique Tibiriçá a explanação das ações que 
integram o pleito, o que é feito com a ajuda de imagens (slides) que passam a 
ser parte integrante da apresentação relativa a esta reunião. 
 
Apresentando imagens das obras do HIS Real Parque  Luis Henrique Tibiriçá 
esclarece que a SEHAB, através de HABI, tem feito investimentos desde o 
início do empreendimento com gerenciamento. 
 
A situação anterior ao empreendimento se resumia ao conjunto Cingapura, 
implantado na franja da Av. Marginal. O atual empreendimento de HIS Real 
Parque, iniciado em 29/09/2010, deverá beneficiar 1.252 famílias. Para sua 
consecução, no entanto, há vários agentes envolvidos no projeto, como 
escritório projetista, gerenciamento técnico e gerenciamento social. Passa a 
fazer uma retrospectiva que remontou a 29/09/2010 – data da ordem de início 
dos trabalhos e remoções, passando pelo momento atual, com 234 UH 
entregues, e aponta para a continuidade das obras e previsão das próximas 
entregas de unidades, 143 UH para julho, 260 UH para dezembro, além das 
restantes, até a conclusão das obras em 2013, que incluem a reforma dos 
prédios do Conjunto Cingapura e remoção dos pequenos núcleos de favelas 
em seu entorno. 
 
Apresenta a seguir as necessidades financeiras  para gerenciamento e auxílio 
aluguel social para o período junho-dezembro de 2012, sendo R$ 2.688.700,00 
em gerenciamento (R$ 1.148.700,00 = gerenciamento técnico; R$ 
1.540.000,00 = gerenciamento social), e R$ 2.800.000,00 para auxílio aluguel 
social (atualmente estão utilizando recursos do auxílio aluguel cerca de 800 
famílias). 
 
De modo que a previsão dos gastos de SEHAB/HABI para necessidades de 
gerenciamento (técnico e social) e auxílio aluguel social do empreendimento 
HIS Real Parque, para o período junho a dezembro de 2012 é de R$ 
5.488.700,00. 
 
Domingos Pires ressalta que as medições e a aprovação da CEF, 
fiscalizadora da aplicação dos recursos da operação urbana, seguirá todos os 
trâmites usuais no tocante ao pagamento desses serviços. 
 
Prosseguindo em sua explanação,  Luiz Henrique Tibiriçá esclarece que para 
regularizar o empreendimento do Real Parque como um todo, é necessário 
remover as invasões junto ao Conjunto Cingapura, proceder ao cercamento da 
área, complementar a infraestrutura onde necessário, e outras pequenas obras, 
sem as quais não se poderá obter o AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. Estas providências, que fazem parte do empreendimento do 



complexo do Real Parque, dizem respeito à revitalização, recuperação e 
regularização – chamado Programa 3R – e demandam recursos da ordem de 
R$ 5.900.000,00, valor este também submetido à avaliação dos conselheiros 
presentes para utilização de recursos da operação urbana. 
 
Neste momento o conselheiro Eduardo Della Manna solicita que sejam 
apresentados os dados financeiros  da OUC Faria Lima, sendo atendido. 
Rosa Miraldo fez exposição detalhada dos aspectos financeiros  da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima, com base na apresentação que passa a ser 
parte integrante da presente ata. Eduardo Della Manna questiona acerca dos 
recursos relativos ao Metrô, e foi esclarecido que os valores destinados ao 
Metrô - Linha 4 Amarela já foram transferidos, medidos e pagos, restando um 
pequeno saldo a medir (R$ 8.135.753,47). 
 
Concluída a explanação de SEHAB/HABI e a atualização financeira da 
operação urbana, Domingos Pires submete o pleito de SEHAB relativo ao 
empreendimento do Real Parque, conforme apresentado. O pleito foi então 
aprovado, sem manifestações em contrário. 
 
 
 

2.2. Apresentação do Andamento das Obras e Intervenções: 
 
 
Rosa Miraldo, antes de iniciar a apresentação, informa a publicação do 
Decreto 53.094 de 19/04/12, que revoga o antigo Decreto 45.213 de 27/08/04 e 
regulamenta a Gestão de CEPACs, a desvinculação de CEPACs (cujos 
procedimentos deverão ser disciplinados pela SMDU por meio de uma Portaria) 
e a análise de projetos em SEHAB; lembrando as principais alterações 
introduzidas pela Lei 15.519 de 29/12/12, quais sejam: 
- Autorização para a emissão de 1 milhão de CEPACs (650 mil, anteriormente); 
- Inclusão no Programa de Intervenções do item “implantação de um sistema 
de transporte coletivo não poluente no eixo da Avenida Brigadeiro Faria Lima”; 
- Possibilidade de desvinculação de CEPACs.  
 
Domingos Pires complementa informando com relação ao novo Decreto que o 
procedimento de análise de projetos em SEHAB, é independente do 
procedimento de Vinculação de CEPACs (por SP-Urbanismo), de forma que os 
dois processos caminhem paralelamente.   
 
Rosa Miraldo passa a informar acerca dos empreendimentos em andamento – 
Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fase 2, Ciclovia – trecho Av. Brig. 
Faria Lima e HIS Real Parque. Iniciando pelas obras do Largo da Batata,  
Maurício Prado da SP Obras comenta os trabalhos em desenvolvimento na 
Nova Praça de Pinheiros, Esplanada, na Rua Cunha Gago, Rua Gilberto 
Sabino e Terminal Capri. 
 
A implantação da Ciclovia no trecho da Av. Brig. Faria Lima é apresentada por 
José Carlos Masi da Subprefeitura de Pinheiros. Faz referência ao trecho 
coberto, mostrando imagens do projeto/percurso e também fotos do local. A 
Secretária Adjunta de SEHAB Elisabete França indaga o porquê de não haver 
placa da obra no local, indicando tratar-se de intervenção da OUC Faria Lima. 
A indagação foi acolhida e anotada como sugestão de colocação de placa 
indicativa no local. 
 



Finalizando os informes da reunião Rosa Miraldo passa a exibir imagens da 
visita de membros do Grupo Gestor da OUC Faria Lima ao HIS Real Parque 
ocorrida em 27/03/2012. 
 
Nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada às 17:10h. 


