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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
Subprefeitura LAPA 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura da Lapa 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CADES REGIONAL LAPA 
Data: 19.08.2020 
Hora de início: 18:30h 
Local: meet.google.com/vvk-cmzg-sfy 
Pauta prevista:  
1. Lista de presença 
2. Aprovação da ATA 
3. Assunto principal 
4. Informes:    
5. Próxima Pauta 
6. Encerramento 

 
Pauta:  
1. Lista de Presença (avaliação do quórum) 

 
Representantes do Cades Lapa -  Sociedade Civil: 
Alice Wey de Almeida 
Lara Cristina Batista Freitas 
Leandro Gomes e Silva 
Helena Maria de Campos Magozo 
Eduardo Fernandes de Mello 
Solange Viana de Oliveira 
Cáritas Relva Basso 
 
Representantes do Cades Lapa - Poder Público: 
Cyra Malta olegário da Costa (SUB-LA) 
 
Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil  – Suplentes 
Vera de Carvalho Enderle 
Angela Soranz Saragiotto 
 
Representantes da São Paulo Urbanismo: arquiteto urbanista Marcelo Ignatios e a gerente de Gestão Participativa 
da SPUrbanismo Patrícia Saran 
 
Participantes da Sociedade Civil: Eduardo e Alessandra ( Observatório Leopoldina), Adaucto, Cleide Coutinho, 
Luciana, Ana Paula , René Rocha, Jupira ( Grupo de Gestão Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB) 
 
2. Aprovação da ATA 

 
- Foram aprovadas, pelos conselheiros e conselheiras, por unanimidade, em bloco, as ATAS encaminhadas 
anteriormente para leitura e observações das reuniões de : 18/12/2019; 22/01/2020; 18/03/2020; 22/04/2020; 
20/05/2020; 17/6/2020 do CADES REGIONAL DA LAPA. 
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3. Assunto Principal:  
 
Apresentação da SP Urbanismo , representada pelo arquiteto urbanista Marcelo Ignatios -  sobre Instrumentos 
Urbanísticos previstos no PDE da Cidade de São Paulo. 

Operação Urbana Consorciada 
Instrumento urbanístico mais antigo, previsto desde o PDE de  2002. Foi mantido no PDE de 2014. Um dos 
instrumentos para  se viabilizar um conjunto de intervenções urbanísticas no território, dentre elas habitações de 
interesse social. A base financeira da operação é a venda para o mercado imobiliário de CEPACs, títulos que são 
precificados por pesquisas de mercado , que devem ter o prazo de validade de até 2 anos e vendidos em leilões 
realizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Segundo Marcelo há uma idiossincrasia neste mecanismo, 
entre receitas e despesas. As despesas para as prioridades da Operação são estabelecidas na Lei  que aprova a 
Operação  e as receitas são obtidas no valor de mercado obtido na venda de CEPAcs através dos leilões, quando 
de sua realização. Pode haver um descompasso entre os dois momentos, como o que estaria se dando na OUCAB. 
Operação Urbana Consorciada Água Branca - é feito um histórico da evolução da Operação desde 2014 quando 
foi realizado um pacto com a sociedade e mudança das regras vigentes. Em 2014 com o mercado imobiliário em 
baixa não houve sucesso nos 2 leilões de CEPAC realizados.  A São Paulo Urbanismo avaliou dados de 2015/2016 
e constatou baixa na arrecadação de venda dos CEPACs e super oferta de imóveis residenciais e comerciais. A 
pesquisa que determina o valor de venda dos títulos tem validade de dois anos, finalizando sua validade em 2016. 
Em 2017, em nova gestão municipal,  estudo mostrou que o mercado ainda estava em baixa o que levou a equipe 
técnica da SP Urbanismo a propor uma redução do valor das CEPAC em 50% para adequar o preço à realidade, 
uma vez que os empreendedores consideram altos os seus valores. A proposta foi encaminhada à Câmara em 
2018, através do PL 397/18 e aguarda votação. O arquiteto Marcelo informa que há um substitutivo na Câmara 
que propõe além da diminuição dos valores das CEPACs, uma alteração dos parâmetros de ocupação da Gleba da 
Pompéia. 
A representante do Grupo de Gestão da OUCAB reforça que há um movimento da sociedade civil, ancorado em 
várias audiências públicas, contrária a esta redução no valor dos títulos, pois o déficit já existente dos recursos, 
se aprofundará com este Projeto. Informa que o substitutivo não foi apresentado ao Grupo de Gestão,que deve 
deliberar sobre o plano de prioridades para implementação do programa de intervenções elaborado pela SP 
Urbanismo, como previsto na Lei 15893/13 que aprovou a Operação Urbana. 
O colegiado recebeu anteriormente à reunião, no email oficial do Cades Lapa, por solicitação da representante 
do Grupo de Gestão da OUCAB, o documento Carta Aberta aos Vereadores de São Paulo  - Não queremos o PL 
397/2018. 
 
PDE 2014 - traz outros instrumentos inovadores 
* Somente são aprovados mediante aprovação de lei específica para definir o regramento. 

Projeto de Intervenção urbanística - PIU - Processo pelo qual identifica-se a pertinência de um desses 
quatro instrumentos. Ambiente de debate para concertação para que cada instrumento possa cumprir 
sua função. Ouve todos os setores envolvidos para enxergar a melhor resposta.  
Área de intervenção urbana - AIU ( Prevê apenas outorga onerosa do direito de construir) - fundos 
específicos para receber recursos advindos da outorga, sem previsão de arrecadação por vendas de 
CEPAC’s (Certificados de Potencial Adicional de Construção: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/cepac/index.php?p=19
456) . A outorga onerosa tem valores definidos por tabela fixada pela PMSP, na região da lei.  
Concessão Urbanística - não está sendo utilizada, mas prevê a concessão à iniciativa privada, mediante a 
execução de obras estruturantes, exemplo Projeto Nova Luz. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/cepac/index.php?p=19456
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/cepac/index.php?p=19456
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Área de Estruturação Local - AEL - prevista na legislação,concertação de ação pública, sem 
consorciamento privado. Por Exemplo: em fundo de vale, população é removida, assentada em moradias 
populares e área é convertida em parque linear. Está sendo testado no PIU Central.  

 
PIU Arco Pinheiros - PL 427/2019. Cada intervenção vai pagar uma outorga que vai para uma conta específica. 
O processo encontra-se paralisado pela Promotoria de Meio Ambiente que exige que seja refeito o processo par- 
ticipativo após licenciamento ambiental. A PMSP está recorrendo: entende que é grande a diferença em relação 
à Operação Consorciada, em que o licenciamento ambiental está previsto no Estatuto da Cidade. A área também 
é menor do que 100 hectares - 1 milhão de metros quadrados, em que, por Resolução CONAMA, exige-se EIA-
RIMA.Cada intervenção dentro do perímetro seria objeto de licenciamento específico. 
PIU Leopoldina - PL 428/2019. (Observação: Inclui aprendizados da OUC Água Branca ). Esta intervenção já foi 
aprovada na CCJ da Câmara e em discussão na Comissão de Orçamento. Prevê-se um tempo mais curto de 
execução desta Operação (cerca de 5 anos). Propõe-se  uma modalidade de leilão em que o comprador do 
primeiro lote leiloado será obrigado a comprar o restante, se não houver comprador para o segundo lote. A 
quantidade de potencial construtivo total  é comercializado no ponto zero. O PL também contém compromissos 
de qualidade dos serviços oferecidos com 100% das obras realizadas e entregues. 
Ver em anexo: Apresentação específica / SP Urbanismo 
300.000 m2 
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Manifestação de interesse Privado ( MIP), em 2015, pela empresa Votorantim, proprietária de áreas industriais no 
perímetro, que seriam desmobilizadas e fariam parte do tecido  urbano da intervenção.  
 
 
Momento de Votação dos Projetos de Lei na Plenária da Câmara Municipal de São Paulo: Há uma proposta da 
sociedade civil para que haja a desvinculação dos Projetos OUCAB, Chucri Zaidan e PIU Leopoldina, que estão 
vinculados e nesta ordem de priorização na Câmara Municipal . 
 
4 - Deliberações do Colegiado 
O CADES deliberou por apoio à  Carta Aberta aos Vereadores de SP (anexo 1) pela retirada ou Não aprovação do 
PL397/2018 que propõe a redução do valor das CEPACs. Votação: 8 votos favoráveis ( conselheiros: Alice, Lara, 
Leandro,Helena,Eduardo,Solange,Cáritas e Cyra) e 1 abstenção justificada( conselheira Vera), por não ter lido o texto  
encaminhado anteriormente. 
O CADES  deliberou por apoio ao Manifesto em Defesa do PIU Leopoldina (anexo 2), pleito de entidades da sociedade 
civil, cujo texto foi lido na íntegra na reunião, em que há a solicitação da votação do PL 428/2019 para agilizar a 
execução do PIU Leopoldina. Votação: aprovado por unanimidade. 9 votos favoráveis. 
 
5 - Próxima pauta: 

- Projeto Caminhos das Crianças  
- Projeto do Vidro 
- Atualização dos GTs  
- GT de Acompanhamento dos Projetos Urbanísticos - Plano de Ação 
- Deliberação sobre formação da Comissão de Ética - prevista na Resolução que alterou o Regimento Interno do 

Cades Lapa.   
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6- Encerramento:  A reunião, realizada virtualmente, pela plataforma Google Meet, foi encerrada, às 21,25 hs.  
 
 
Anexo 1 -  Carta Aberta aos Vereadores de SP 
Carta aberta aos Vereadores e Vereadoras de São Paulo 
Não queremos o PL 397/2018! 
Escutem e respeitem a população e as lideranças dos bairros da Operação Urbana Consorciada Água Branca e dos 
Conselhos de Representantes! 
Queremos CEU, UBS, HIS, drenagem! Queremos uma região desenvolvida de acordo com as diretrizes e objetivos da 
OUCAB! Não queremos saldão de CEPAC! Retirem de Pauta - Não aprovem o PL 397/18 
O PL 397/18 do executivo, que reduz os valores de arrecadação da Operação Urbana Consorciada Água Branca, não 
foi aprovado pelo seu Grupo de Gestão, e foi massivamente rejeitado nas audiências públicas lotadas, realizadas em 
2018. Atende só aos interesses do mercado e reduz o valor de arrecadação para a realização das importantes 
intervenções públicas previstas na Lei da OUCAB como CEU, UBS, 5 mil HIS e drenagem de córregos, ligação viária, 
entre outras. 
Parado na Comissão de Política Urbana da CMSP desde então, o reaparecimento do PL 397/18 no final da gestão Covas, 
para votação em sessão extraordinária, é mais uma forma de atender a interesses que não são transparentes, tirando 
proveito do momento em que a atenção da população está voltada para crise sanitária. O PL 397/18 está baseado em 
estudos econômicos defasados, elaborados em 2016 e depois das audiências públicas, nenhuma outra proposta de 
alteração foi debatida com a sociedade e com seus representantes no Grupo de Gestão da OUCAB. Se aprovado em 
1a. Votação, poderá ser alterado por meio de substitutivos e emendas que impactarão a Lei da OUCAB, atendendo a 
interesses contrários aos da população que massivamente participa das audiências públic s e dos seus representantes 
eleitos para o Grupo de Gestão da OUCAB. É atribuição do Grupo de Gestão, prevista no artigo 62 da Lei 15.893/13, 
deliberar sobre o plano de prioridades para implementação do programa de intervenções, elaborado pela SP-
Urbanismo, de acordo com as diretrizes da Lei e do PDE e precedida da realização de audiência pública. Detalhamos 
abaixo os motivos pelos quais somos contra o PL 397/2018. 
POR QUE O PL 397/2018 FOI REJEITADO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PELO GRUPO DE GESTÃO DA OUCAB? 
- Não há JUSTIFICATIVA que sustente as propostas de reduzir o valor de CEPAC para os míseros R$233,00 conforme a 
“tabela dinâmica”, ou mesmo retroceder aos patamares inicialmente propostos em 2013 (reduzindo o valor de CEPAC 
residencial de R$1.400,00 para R$700,00 e o valor de CEPAC comercial de R$1.600,00 para R$800,00) e a piora dos 
parâmetros de ocupação da Gleba Pompéia.  
- Caso seja aprovado o PL 397/18 com essa revisão, as melhorias urbanas para a região da Água Branca e bairros do 
perímetro expandido (que constituem a finalidade da operação urbana) serão drasticamente prejudicadas. Não haverá 
os recursos necessários para investir no plano de intervenções públicas da OUCAB e nas prioridades aprovadas no 
Grupo de Gestão, e perderemos habitações de interesse social, equipamentos públicos de saúde, educação, áreas 
verdes, drenagem e mobilidade. Considerando o contexto de retração dos investimentos do governo federal e penúria 
financeira do município de São Paulo, esta situação é ainda mais grave. 
- A operação conta com SIGNIFICATIVO RECURSO EM CAIXA (hoje, R$ 665 milhões, com destinação, beneficiários, 
terrenos e projetos definidos), com um grande atraso na sua aplicação. A execução desses investimentos – como as 
moradias do Subsetor A1 que atenderão as famílias cadastradas das Favelas do Sapo e da Aldeinha, que aguardam 
atendimento habitacional há mais de 10 anos; finalização das obras de drenagem do Córrego Água Preta, que impedirá 
as enchentes no bairro da Pompéia e o prolongamento da Av Auro Soares, que contribuirá para a mobilidade da região 
– DEVERIA CONSTITUIR O CENTRO DOS ESFORÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL. 
- Foi realizado APENAS UM LEILÃO de CEPAC, em 2015, quando os empreendedores não demandavam potencial 
construtivo, pois muitos haviam recém aprovado projetos utilizando outorga onerosa, e a dinâmica imobiliária na 
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cidade encontrava-se em retração. Atualmente, o setor imobiliário está em franca recuperação, com alteração deste 
quadro. Lembrando, que, a Operação Urbana Faria Lima também não obteve sucesso no primeiro leilão, nem por isso 
deixou de ter boa arrecadação nos seguintes. 
- O PREÇO MÍNIMO VIGENTE DO CEPAC (de R$ 1.400,00, para usos residenciais e R$ 1.600,00, para comerciais) É 
ADEQUADO. Caso a contrapartida financeira fosse calculada pelo método utilizado antes de 2013 na Operação Urbana 
Água Branca (pela outorga onerosa), que viabilizou inúmeros empreendimentos imobiliários, o valor atual equivaleria 
entre R$ 1.600,00 e R$ 2.300,00[1]. O valor médio do potencial construtivo pago em toda a cidade de São Paulo em 
2017 foi de R$ 1.059,00[2]. Os estudos que embasaram a revisão de valores constante no PL são defasados e frágeis. 
Vale a pena lembrar, que no final de 2019 houve um leilão na OUC Faria Lima que o valor do CEPAC atingiu R$ 
17.600,00. 
- O PAPEL DE UMA OPERAÇÃO é garantir que a construção de novos empreendimentos seja acompanhada de 
MELHORIAS URBANAS para atender as demandas dos antigos e novos moradores dos bairros da Água Branca, de 
forma a romper com o ciclo histórico de adensamento de edifícios sem qualidade de vida. 
- DESCONTO no valor do potencial construtivo NÃO INDUZ DINÂMICA IMOBILIÁRIA . Os descontos concedidos na 
outorga onerosa nos bairros com menor interesse do mercado imobiliário, não evitaram que a concentração 
imobiliária continuasse a ocorrer nas mesmas áreas de sempre (quadrante sudoeste). O mesmo ocorre com os setores 
das operações onde o CEPAC é mais barato, como o setor Jabaquara na Operação Urbana Água Espraiada, que não 
atraiu interesse do setor imobiliário. 
- Caso sejam excluídas as exigências para o reparcelamento da GLEBA POMPÉIA , a mesma poderá ser ocupada sem 
seguir um plano urbanístico que confira qualidade àquela imensa área. A cidade ainda PERDERÁ a contrapartida em 
HABITAÇÕES de interesse social, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS e no desenho do sistema viário de forma a garantir uma 
boa MOBILIDADE. 
- Por fim, vale lembrar que a LEI DA OUCAB É RECENTE (Lei 15.893 aprovada em 2013), construída a partir de um longo 
processo participativo, que envolveu diversos setores da sociedade. Diferente do atual processo de revisão proposto 
pela prefeitura, em que a maioria dos representantes do Grupo de Gestão da operação urbana e da população que 
participou da audiência pública (realizada em março de 2018) se colocaram contrários. A falta de diálogo é outro 
problema, a revisão foi enviada à câmara sem conhecimento do Grupo de Gestão (eleito pela população com mais de 
1.600 votos) e ainda contou com audiências marcadas sem antecedência. E agora, o PL 397/2018 é colocado em pauta 
na CMSP sem diálogo prévio com a sociedade e como Grupo de Gestão da OUCAB. 
[1] Cálculo realizado com base nos valores de terrenos do ano de 2017, retirados do Estudo de Viabilidade Econômico 
da Operação Urbana Água Branca, realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 
[2] Calculado com base, em: 
<http://outorgaonerosa.prefeitura.sp.gov.br/relatorios/RelSituacaoGeralProce 
ssos.aspx>. 
Seguem assinaturas de apoio de representantes da sociedade civil, associações, movimentos e instituicões. Assinaturas 
de apoio de representantes da sociedade civil, associações, movimentos e instituicões. Representantes da Sociedade 
Civil 
Adriana Bogajo (Instituto Rogacionista) – Representante de Organizações Não Governamentais no Grupo de Gestão 
da OUCAB 
Ana Carolina Santos – Representante dos moradores do perímetro no Grupo de Gestão da OUCAB 
Caio Boucinhas – Representante dos moradores do perímetro no Grupo de 
Gestão da OUCAB 
Dulcinea Pastrello (Instituto Rogacionista) – Representante de Organizações Não Governamentais no Grupo de Gestão 
da OUCAB 
Ilma Pinho – Representante dos moradores do perímetro no Grupo de Gestão da OUCAB 
Jupira Cauhy – Representante dos moradores do perímetro no Grupo de Gestão da OUCAB 
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Laisa Stroher (IAB/SP) – Representante das Entidades Acadêmicas, Pesquisa e Profissionais no Grupo de Gestão da 
OUCAB 
Leonor Galdino – Representante dos moradores do perímetro expandido no Grupo de Gestão da OUCAB 
Maria Elena Ferreira (Movimento Moradia Zona Oeste) – Representante dos Movimentos de Moradia no Grupo de 
Gestão da OUCAB 
Paula Santoro (FAU/USP) – Representante das Entidades Acadêmicas, Pesquisa e Profissionais no Grupo de Gestão da 
OUCAB 
Severina Amaral – Representante dos moradores do perímetro expandido no Grupo de Gestão da OUCAB 
Alberto Fernando Affonso Candido – Representante da Sociedade Civil e Coordenador do Conselho Participativo da 
Lapa (CPM Lapa) 
Alice Wey – Representante da Sociedade Civil no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES 
Lapa) 
Ana Carla Pereira – Representante dos Moradores no Conselho de Zeis da Água Branca 
Caritas Basso – Representante da Sociedade Civil no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CADES Lapa) 
Denise Boschetti - Representante no Conselho Gestor do Parque Buenos Aires até 2006. 
Edilson Henrique Mineiro – Conselheiro CMPU, representante da UMM SP 
Eduardo Melo – Representante da Sociedade Civil no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CADES Lapa) 
Eneida de Almeida – Representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) 
Fabio Benini Cabral - Conselheiro Participativo Municipal Sub-Prefeitura da Sé 
Helena Magozo – Representante da Sociedade Civil no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CADES Lapa) 
Juliana Avanci, advogada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos 
Leonardo Musumeci - Representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CADES) 
Mariana Ferraz Kastrup – Representante do Segmento Associação de Bairros no Conselho Municipal de Política Urbana 
(CMPU) 
Margaret Alves Antunes 
Maria de la Asunción Carollo Blanco 
Mauria Anastácio – Representante dos moradores no Conselho de Zeis da Água Branca 
Monica Fatima Ziliani – Representante da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Habitação (CMH) 
Nabil Bonduki – Professor da FAU USP e membro do Instituto Casa da Cidade 
Natasha Mincoff Menegon – Representante do IAB-SP na Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) 
Renato Anelli, professor IAU USP e Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo no 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) 
Samira Rodrigues – Representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Habitação (CMH) 
Simone Aguiar – Representante dos Moradores no Conselho de Zeis da Água Branca e Representante da Sociedade 
Civil no Conselho Participativo da Lapa 
Simone Gatti – Representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU) e na Comissão Executiva 
da Operação Urbana Centro. 
Stela Da Dalt – Conselheira Participativa Municipal da Sé 
Toni Zagato – Conselheiro Participativo Municipal da Lapa (2018-2020, Coordenador por 3 semestres), Arquiteto e 
Urbanista, Mestre em Políticas Públicas 
Vanessa Cristina Matarazzo – Representante da Sociedade Civil no Conselho Participativo Municipal da Lapa (2016/18-
2018/19) 
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Regina Zaidan Pereira Mendes – Conselheira Viva Pacaembu por SP 
Associações, Movimentos, Instituições 
Associação dos Moradores do Conjunto Água Branca 
Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Oeste 
Associação dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Noroeste 
Associação dos Moradores do Jd. Comercial e Adjacências 
Associação dos Trabalhadores do Conjunto Residencial Vale das Flores 
Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Oeste Residencial City 
Jaraguá 
Associação Porto de Areia 
Associação de Moradia Jardim Casa Branca ll e Adjacências 
Associação dos Movimentos de Moradia da Região Sudeste 
Associação de Moradores Pantanal Capela do Socorro 
Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade) 
Central de Movimentos Populares (CMP) 
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEP) 
Instituto Casa da Cidade 
Instituto Rogacionista Santo Anibal 
Laboratório Espaço Público e Direito a Cidade (LabCidade FAUUSP) 
Lapa Sem Medo 
Movimento Água Branca 
Movimento de Defesa do Favelado da Região Episcopal Belém 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1 
Movimento Habitacional e Ação Social – MOHAS. 
União dos Movimentos de Moradia – São Paulo 
 
Anexo 2 -  Manifesto em Defesa do PIU Leopoldina 
Manifesto da Sociedade Civil em Defesa do PL-428/2019 que dispõe sobre o Projeto de Intervenção Urbana Vila 
Leopoldina-Villa Lobos Aos vereadores e veredoras da cidade de São Paulo Considerando a vulnerabilidade das 853 
famílias que moram em situação de subhabitações nas comunidades Linha, Nove e Cingapura Madeirite (ocupação 
irregular), todas na região da Ceagesp na Vila Leopoldina; Considerando o drama por elas vivido em 10 de fevereiro de 
2020, quando a Leopoldina literalmente submergiu diante do recorrente problema das enchentes no bairro, sendo 
que os mais afetados foram justamente os moradores das referidas comunidades, que tiveram significativas perdas 
materiais; Considerando que o quadro de subhabitações nas comunidades, contextualizado na crise covid 19, expõe a 
emergência de moradia digna frente a possíveis futuras ondas de pandemias; Considerando que dignidade da pessoa 
humana associada ao direito à moradia são pilares necessários para a garantia do mínimo existencial, e condicionante 
para obtenção de uma vida digna e que o Estado é o responsável por essa garantia, conforme preconizado pela 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade; Considerando que o Artigo 5º da Constituição Cidadã afirma a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade, introduzindo o conceito da 
Função Social da Propriedade. As propriedades devem cumprir seu papel social. Devem servir à moradia, ao trabalho, 
à circulação, aos equipamentos e serviços públicos que dão suporte à vida urbana. Um terreno não deve ficar vazio ou 
subutilizado; Considerando que em 2001, com a criação do Estatuto da Cidade, a legislação operacionaliza as 
ferramentas para fazer cumprir a função social da propriedade e exige que municípios acima de 20.000 habitantes 
elaborem e cumpram seus Planos Diretores. Os Planos Diretores trazem instrumentos de demarcação de áreas para 
moradia social (ZEIS) e instrumentos de compartilhamento de custos da cidade (OODC, OUC e PIU) para que a cidade 
seja planejada de forma participativa; Considerando que o Plano Diretor de São Paulo, de forma participativa, grafou 
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no território da Leopoldina ZEIS nas comunidades e em áreas vazias ou subutilizadas, especialmente nos locais dotados 
de infraestrutura e serviços públicos. Garantir a moradia digna às comunidades que vivem em situação de 
vulnerabilidade é dever do Estado e o PIU passa a ser uma oportunidade de compartilhamento desses custos 
Considerando que para solucionar a questão da moradia social nas comunidades Linha, Nove e Cingapura Madeirite, 
o Executivo Municipal encaminhou para a Câmara Municipal , em junho do ano passado, o PL 428/2019 - PIU Vila 
Leopoldina Villa Lobos; Considerando que as propostas do PL 428/2019 são frutos de um amplo debate participativo, 
iniciado em novembro de 2016, com intensa presença da sociedade civil e seis Audiências Públicas ( promovidas tanto 
pelo Executivo quanto pela Legislativo), além de vários encontros temáticos e reuniões devolutivas; Considerando que 
o conteúdo do PL 428/19 teve seus debates públicos iniciados em novembro de 2016, a partir de Autorização 
concedida pela Prefeitura para que os proponentes de uma MIP (manifestação de interesse privado) aprofundassem 
seus estudos em consonância com o PDE (lei 16.050/14), antecipando discussões sobre desenvolvimento urbano em 
áreas subutilizadas e em processo de profunda transformação; Considerando que o conteúdo do PL 428/19 trata de 
diretrizes e parâmetros de desenvolvimento urbano demandadas pelo PDE (lei 16.050/14), no contexto do Setor Arco 
Pinheiros da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM); Considerando que o PL 428/2019 busca a solução 
completa para os problemas urbanos diagnosticados pelos estudos, tais como a vulnerabilidade habitacional e social 
através da assinatura de termo de compromisso e contrato com a Prefeitura, de modo que uma vez iniciado, sua 
conclusão só se dará ao final da resolução dos problemas - algo inédito aos projetos urbanos da cidade; Considerando 
que o referido PL tendo sido validado pela Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente debatido com parecer 
positivo da Comissão de Política Urbana encontra-se absolutamente pronto para ser validado em Congresso de 
Comissões e, dessa forma, encaminhado para debate e votação no plenário da Câmara Municipal; Nós, signatários 
deste documento, solicitamos a votação do PL 428/2019 pelo plenário da Câmara Municipal, de modo que o referido 
projeto possa ser apreciado em primeira e segunda votação ainda nesta Legislatura. São Paulo, 10 de agosto 2020 
Associação Moradores do Ceasa - representando 1.300 famílias Associação Nossa Turma Associação Aviva Fórum Social 
da Vila Leopoldina Instituto Acaia Instituto Ecobairro Instituto Rogacionista 


