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em funcionamento. Esclarece não ter notícias sobre a solicita-
ção de recursos aos demais fundos municipais e que a Secreta-
ria Municipal da Fazenda poderia ser consultada para informa-
ções a esse respeito. Na sequência, retomando o item III do 
Expediente, Sra. Patrícia Saran informa que a minuta da ata da 
24ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de fevereiro de 2020, 
foi encaminhada por e-mail aos representantes junto da convo-
cação da Reunião e que foi recepcionado pedido da Sra. Jupira 
Cauhy para reformulação de frases nas linhas 191 e 470, proce-
dendo a leitura das redações propostas. Não havendo manifes-
tações em contrário, fica aprovada a ata da 24ª Reunião Ordi-
nária, acolhidas as contribuições da Sra. Jupira Cauhy. 
Encerrado o Expediente e passando ao item I da Ordem do Dia, 
Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira 
da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e passa a apresentar o 
quadro financeiro referente à posição de 31 de maio de 2020, 
expressando a evolução do período de janeiro a maio do mes-
mo ano. Sobre os recursos de outorga onerosa, destaca que 
houve evolução apenas da recei ta f inanceira (R$ 
18.244.110,00), totalizando saldo de R$ 665.453.714,00, em 31 
de maio de 2020. Em relação aos recursos de CEPAC, destaca o 
rendimento financeiro (R$ 59.872,00) e a desvinculação de re-
ceitas (R$ 7.236,00) no período, tendo sido incluído o valor 
previsto de R$ 299.690,00 referente ao Levantamento do Patri-
mônio Cultural, com emissão de nota de reserva para licitação 
do serviço. Informa o total de receitas (R$ 12.258.893,00), total 
de despesas (R$ 9.242.368,00), saldo projetado (R$ 
3.016.525,00) e saldo em conta corrente com recursos de CE-
PAC (R$ 4.014.259,00), em 31 de maio de 2020. Sra. Jupira 
Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores 
do Perímetro da Operação Urbana, cumprimenta a todas e to-
dos e destaca que, no quadro de outorga onerosa, já constam 
detalhados os valores solicitados e desbloqueados pela Justiça, 
referente às obras de drenagem, prolongamento da Av. Auro 
Soares de Moura Andrade e de Habitação de Interesse Social - 
HIS. Pergunta se será dado informe durante a reunião sobre o 
desbloqueio dos recursos e pede esclarecimento sobre o valor 
de R$ 15 milhões, cujo desbloqueio não foi autorizado. Sra. De-
nise Lopes de Souza esclarece que no Despacho que determi-
nou o desbloqueio dos recursos, houve dúvida levantada pelo 
Ministério Público e acolhida no pedido de esclarecimento do 
juiz em relação aos R$ 15 milhões que estavam considerados 
no âmbito dos investimentos necessários para a contratação 
tanto dos projetos de infraestrutura quanto dos projetos e 
obras do Subsetor A1. Informa que a Procuradoria Geral do 
Município entrará com petição junto ao Poder Judiciário para 
esclarecer essa questão nos próximos dias, indicando que esse 
recurso, que corresponde aos 4% sobre o valor estimado das 
futuras obras, já autorizado em 2013, é necessário por compor 
o investimento total para as três ações. Sra. Jupira Cauhy ques-
tiona se o fato desse valor não ter sido desbloqueado no mo-
mento interferirá no cronograma previsto, ao que a Sra. Denise 
Lopes de Souza esclarece que não haverá impacto, por se tratar 
de parcela que integra o valor total, não impedindo o início dos 
encaminhamentos. Sra. Laisa Eleonora Marostica pergunta qual 
o montante dos recursos apresentados no quadro financeiro 
seria impactado numa eventual aplicação da Lei nº 17.335/2020 
e se as disposições da Lei também incidiriam sobre os recursos 
de outorga onerosa recém liberados pela Justiça. Sra. Denise 
Lopes de Souza considera que o montante de recursos de outor-
ga onerosa que poderia vir a ser solicitado pela Prefeitura do 
Município de São Paulo - PMSP corresponde ao valor desblo-
queado de R$ 151 milhões. Porém, como esse valor foi objeto 
de desbloqueio judicial com um objetivo específico de aplica-
ção, caso a sua transferência à Conta Única do Tesouro seja so-
licitada, a Procuradoria Geral do Município será previamente 
consultada para orientar a condução da questão. Já o valor de 
CEPAC passível de eventual solicitação pela PMSP corresponde-
ria ao saldo em conta corrente da ordem de R$ 4 milhões, sen-
do necessária a autorização prévia da CVM. Dando continuida-
de com o item II.a da Ordem do dia, Sra. Antonia Ribeiro 
Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras – SPObras, 
informa sobre o andamento das intervenções sob responsabili-
dade da SPObras. Sobre o prolongamento da Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, informa que estão sendo elaborados os mate-
riais para licitação de projeto e estudos ambientais, com previ-
são de publicação do Edital até 15/07/2020. Destaca que houve 
alteração em itens de projeto da tabela SIURB, razão pela qual, 
na atualização do orçamento, os valores ficaram abaixo dos so-
licitados no desbloqueio judicial, apesar do avanço na data 
base. Pontua que o valor de projeto para a data base de janei-
ro/2020 é de R$ 10.286.567,54. Explica, ainda, que estão 
aguardando a disponibilização da nova ata de registro de pre-
ços de SIURB para dar sequência às questões referentes ao ma-
terial expropriatório. Em relação às obras complementares de 
drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta, desta-
ca como próximos passos: a atualização do orçamento, a elabo-
ração de Termo de Referência e o desenvolvimento dos mate-
riais que irão compor a licitação de projeto, com previsão de 
publicação até 31/08/2020. Informa, ainda, que SIURB acionou 
SPObras para iniciar as tratativas sobre o Córrego Água Branca, 
com previsão de disponibilização de orçamento e cronograma 
preliminares do Estudo Integrado das Bacias de contribuição 
até 15/07/2020. A respeito da Ligação Viária Pirituba Lapa, in-
forma que a obra está suspensa por decisão judicial, a partir de 
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de 
São Paulo – MSPS contra a Prefeitura do Município de São Pau-
lo – PMSP, alegando haver ilegalidade na licença ambiental de 
instalação, tendo em vista as alterações feitas ao longo do pro-
jeto. Cita as principais alterações de projeto levantadas na Ação 
Civil Pública, dentre as quais: a execução das alças na ponte; 
corredor de ônibus à esquerda; canteiro central; aumento da 
largura das pistas da Av. Raimundo Pereira de Magalhães; ma-
nutenção das vagas de estacionamento existentes na Rua John 
Harrison, próximas ao Mercadão; binário em vias internas do 
bairro da Lapa; e alteração no cronograma. Explica que as 
adaptações foram incorporadas ao projeto em decorrência da 
participação tanto da população quanto dos órgãos técnicos 
envolvidos no licenciamento ambiental. Relata o histórico a 
partir do pedido de liminar para paralisação das obras, desta-
cando o pedido de efeito suspensivo pela PMSP, em 08/04/2020; 
suspensão contratual, no dia 09/04/2020; protocolo pela PMSP 
de solicitação de autorização para realização de serviços essen-
ciais para segurança do que estava em obra, em 27/05/2020; 
apresentação de plano de interrupção temporária por SPObras, 
em 29/05/2020; e apresentação de contestação pela PMSP, em 
08/06/2020. Complementa que, após o envio da apresentação 
aos representantes do Grupo de Gestão, houve nova solicitação 
de esclarecimentos do Judiciário sobre custos e detalhamentos 
do plano de interrupção temporária, cujo retorno deve ser pro-
tocolado pela PMSP nos próximos dias. Reforça que, hoje, a 
obra está paralisada, aguardando o desenrolar da Ação Civil 
Pública. Sra. Jupira Cauhy registra que várias famílias que cos-
tumam acompanhar as reuniões presenciais do Grupo de Ges-
tão e que receberão atendimento habitacional no Subsetor A1 
também estão acompanhando a reunião virtual, por meio da 
plataforma streaming. Sobre a drenagem das ruas e vielas da 
Comunidade Água Branca, uma das pendências das obras 
emergenciais, destaca que o Termo de Referência apresentado 
pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB está suspenso 
e pergunta se houve algum encaminhamento de SIURB/SPObras 
sobre a questão junto à SEHAB, especialmente quanto às espe-
cificações técnicas relacionadas às obras de drenagem. Pede in-
formações sobre a segunda fase de projeto da Ligação Viária 
Pirituba Lapa, entendendo estarem suspensas apenas as obras 
e não o projeto. Em relação aos prazos dos contratos dos proje-
tos de prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e 
de drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta, 
externa preocupação por estarem no último semestre da gestão 

da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sr. Pedro Luiz de Cas-
tro Algodoal, representante titular da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Sr. Eduardo Minoru Na-
gao, representante suplente da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana e Obras – SIURB; Sra. Hidely Codignoli, repre-
sentante titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT; Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, repre-
sentante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT; Sra. Maria José do Prado Silva, representan-
te titular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Sr. 
Nilson Edson Leonidas, representante suplente da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB; Sr. Wilson Cabral da Silva, re-
presentante titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; 
Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da São 
Paulo Obras – SPObras; Sr. Leonardo Vieira Fioratti, representan-
te suplente da São Paulo Obras – SPObras; Sra. Adriana Patrícia 
Bogajo, representante suplente da ONG – Instituto Rogacionista 
Santo Anibal; Sra. Severina Ramos do Amaral da Silva, represen-
tante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro Ex-
pandido da Operação Urbana; Sra. Maria Cristina de Castro da 
Silva Akel Ayoub, representante suplente dos Moradores ou Tra-
balhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. No 
decorrer da reunião, a Coordenação registra, ainda, a presença 
dos representantes: Sra. Dulcinéia Pastrello, representante titu-
lar da ONG – Instituto Rogacionista Santo Anibal; Sra. Laisa 
Eleonora Marostica Stroher, representante titular das Entidades 
Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP; Sr. Vladimir 
José Iszlaji, representante titular dos Empresários com Atuação 
na Região; Sra. Maria Elena Ferreira da Silva, representante titu-
lar do Movimento de Moradia com Atuação na Região; Sra. Ju-
pira Aparecida Cauhy, representante titular dos Moradores ou 
Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana; Sr. Caio Bou-
cinhas, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores 
do Perímetro da Operação Urbana; Sra. Ilma Maria Santos de 
Pinho, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do 
Perímetro da Operação Urbana; e Sra. Ana Carolina Pereira dos 
Santos, representante suplente dos Moradores ou Trabalhadores 
do Perímetro da Operação Urbana. Sr. Luis Oliveira Ramos, re-
presentante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão da 
OUCAB, cumprimenta a todos e lembra que a reunião também 
está sendo transmitida por plataforma streaming. Feita a verifi-
cação de presença e constatada a existência de quórum para o 
prosseguimento dos trabalhos, segue para o item II do Expe-
diente, anunciando a publicação no Diário Oficial da Cidade da 
Portaria SGM 77, de 06 de março de 2020, que designa a se-
nhora HIDELY CODIGNOLI, na qualidade de titular, como repre-
sentante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, e 
o senhor NILSON EDSON LEONIDAS, na qualidade de suplente, 
como representante da Secretaria Municipal de Habitação; e da 
Portaria SGM 105, de 06 de abril de 2020, que designa os se-
nhores PEDRO LUIZ DE CASTRO ALGODOAL e EDUARDO MINO-
RU NAGAO, na qualidade de titular e suplente, como represen-
tantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras. Sugere passar para o item IV do Expediente, relativo aos 
Informes, aguardando a chegada de maior número de represen-
tantes para posterior aprovação da ata da 24ª Reunião Ordiná-
ria. Sendo acolhida a sugestão e prosseguindo com o item IV.a 
do Expediente, Sra. Patrícia Saran informa sobre o andamento 
do processo eleitoral - biênio 2020-2022, destacando ter sido 
realizada Assembleia para formação da Comissão Eleitoral res-
ponsável pelo processo de indicação dos representantes da so-
ciedade civil, na Subprefeitura da Lapa, em 05 de março de 
2020; e publicada a Portaria nº 014/SMDU.G/2020, que consti-
tui a Comissão Eleitoral nos termos do Decreto Municipal nº 
54.911/2014, no dia 14 de março de 2020. Apesar disso, desta-
ca que, ainda em março de 2020, foi necessário suspender o 
cronograma inicialmente proposto para desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão Eleitoral, por conta da situação de emer-
gência decretada no Município em razão da pandemia decor-
rente do coronavírus (Decreto Municipal nº 59.283/2020, pror-
rogado pelos Decretos nº 59.348/2020 e nº 59.449/2020) e que 
a previsão de continuidade dos trabalhos permanece incerta. A 
esse respeito, informa que SPUrbanismo instruiu um processo 
administrativo eletrônico para análise e manifestação jurídica 
sobre a possibilidade de prorrogação do atual mandato dos re-
presentantes da sociedade civil no GGOUCAB e realização do 
processo eleitoral no segundo semestre de 2020, caso seja pos-
sível. Ressalta, por fim, que a vigência do mandato dos atuais 
representantes da sociedade civil no Grupo de Gestão é 21 de 
agosto de 2020 (Portaria 706, de 21/08/2018), já não havendo 
tempo hábil para a realização do processo eleitoral até essa 
data. Dando continuidade com o item IV.b do Expediente, Sra. 
Denise Lopes de Souza, Diretora de Implementação de Projetos 
Urbanos da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e informa sobre 
a publicação da Lei Municipal nº 17.335, de 27 de março de 
2020, no âmbito da decretação de situação de emergência e 
estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus, no 
Município de São Paulo. Explica que a Lei dispõe sobre a autori-
zação de medidas excepcionais no âmbito dos contratos admi-
nistrativos de prestação de serviços, finanças públicas e outras 
medidas em face da situação de emergência, destacando itens 
importantes que têm relação com as operações urbanas. Infor-
ma que o artigo 8º da Lei autoriza a transferência de recursos 
de diversos fundos municipais à Conta Única do Tesouro Muni-
cipal, incluindo as contas das operações urbanas, pela previsão 
trazida no artigo 14, a fim de mitigar as receitas financeiras da 
Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP impactadas com 
a situação da pandemia. Destaca, dentre os fundos municipais 
listados no artigo 8º, o Fundo de Desenvolvimento Urbano – 
FUNDURB e a disposição de que a solicitação de recursos deve-
rá ser acompanhada de proposta de planejamento para restitui-
ção integral dos valores, com as correções devidas. Prossegue 
com a leitura do artigo 14, que cita especificamente as opera-
ções urbanas, prevendo que os recursos disponíveis nas suas 
contas, tanto advindos da venda de Certificados de Potencial 
Adicional de Construção – CEPAC quanto advindos de outorgas, 
poderão ser destinados à Conta Única do Tesouro, depois de 
esgotados os recursos dos fundos municipais listados no artigo 
8º. Destaca que nesse caso, além da programação de restituição 
integral dos valores atualizados às contas das operações urba-
nas, a utilização dos recursos de CEPAC deverá ser precedida de 
autorização formal da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
(art. 14, §1º). Informa, ainda, que não houve solicitação da 
PMSP até o momento para transferência de recursos das contas 
das operações urbanas em geral e que, assim que a Lei nº 
17.335/2020 foi promulgada, SPUrbanismo protocolou Ofício 
dando ciência à CVM sobre a referida previsão legal e indican-
do que, caso seja recebida solicitação da PMSP nesse sentido, o 
procedimento será encaminhado para autorização prévia. Sra. 
Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular das Enti-
dades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP, cum-
primenta a todas e todos e pede esclarecimentos sobre a utili-
zação dos recursos previstos na Lei nº 17.335/2020, 
questionando se já houve desvinculação de recursos de algum 
fundo municipal. Pergunta, ainda, se foi publicado decreto regu-
lamentando o uso de recursos das contas das operações urba-
nas previsto na Lei, se a CVM foi consultada a esse respeito e 
se há parecer em resposta. Sra. Denise Lopes de Souza esclare-
ce que ainda não há Decreto que regulamente os procedimen-
tos para solicitação de recursos das operações urbanas. Reforça 
que foi encaminhado Ofício noticiando à CVM sobre a disposi-
ção legal trazida pela Lei nº 17.335/2020 e que, tão logo exista 
regulamentação e efetiva solicitação de transferência de recur-
sos pela PMSP, o expediente será encaminhado previamente, 
conforme estabelecido na Lei. Destaca que a transferência dos 
recursos não se destina somente a ações de combate ao coro-
navírus, mas também a mitigar a baixa de receitas da PMSP 
nesse período, permitindo que todos os seus setores continuem 

6027.2020/0006169-0 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: TROYANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI

COMUNIQUE-SE nº 348/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Solicitar vistas à Informação Técnica nº 466/GTAC/2020 

pelo e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. 
2. Apresentar Relatório de Investigação Ambiental Prelimi-

nar de acordo com a Decisão de Diretoria nº038/2017/C.
Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da 

data da publicação no DOC. A documentação deverá ser 
encaminhada por meio do setor de Protocolo da Secreta-
ria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, situ-
ado à Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000. O 
não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência do pleito. E-mail para contato svmag-
tac@prefeitura.sp.gov.br.

Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa técnica, e o período 
necessário para atendimento ao solicitado.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI

DESPACHOS: LISTA 727
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2020/0000757-0 - Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima - OUCFL
Despacho DEFERIDO
Contribuintes:  016.167.0064-5; 016.167.0084-1; 

016.167.0085-8; 016.167.0365-2
Interessados: SPE BANDEIRA INCORPORAÇÃO S.A.
Assunto: Vinculação de CEPACs 
Setor: Hélio Pelegrino - Subsetor: 3C
Uso Pretendido: Residencial
Área de Construção Adicional (ACA) Residencial - 

3.834,69 m²
Coeficiente de Aproveitamento (CA) - 3,9954
CA Básico - 1
Gabarito e Taxa de Ocupação - Conforme legislação de 

parcelamento, uso e ocupação do solo vigente
Quantidade de CEPAC - 1.535
DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 

I (documento SEI n.º 030812849), com fundamento na Lei nº 
13.769/2004 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu 
Decreto regulamentador nº 53.094/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo. 

DESPACHO SANEADOR: Haja vista identificação de erro 
material na certidão FL-001/2020 (documento da certidão), na 
qual constou coeficiente de aproveitamento (CA) de 2,7964, 
sendo que os cálculos havidos naquele processo demonstra-
ram ser, na verdade, 3,7964, compatível com a área adicional 
construída (ACA) de 3.579,93m² em uma área de terreno de 
1.280,19m², determino a correção da menção ao valor do CA 
retromencionado, sendo a presente correção já considerada 
para efeito dos cálculos do presente processo.

7810.2020/0000805-4 - Operação Urbana Consorciada 
Faria Lima - OUCFL

Despacho deferido
Contribuintes: 299.127.0024-2; 299.127.0025-0 e 

299.127.0005-6
Interessados: JHSF PARTICIPAÇÕES S.A., Marcelo Aguiar 

Fasano, Tania Maria Aguiar Fasano e ESPÓLIO DE Sandra Maria 
Aguiar Fasano, representada por sua inventariante Alessandra 
Aguiar Fasano Soares Vaz dos Santos.

Assunto: Vinculação de CEPACs - ALTERAÇÃO DA CERTI-
DÃO FL-004/2020. 

Setor: Hélio Pelegrino - Subsetor: 3C
Uso Pretendido: Não Residencial
Área de Construção Adicional (ACA) Não Residencial 

- 7.319,88 m²
Coeficiente de Aproveitamento (CA) - 3,4039
CA Básico - 1
Gabarito e Taxa de Ocupação - Conforme legislação 

vigente
Quantidade de CEPAC - 7.320 
DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 

I (documento SEI 031352540), com fundamento na Lei nº 
13.769/2004 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu 
Decreto regulamentador nº 53.094/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000114-9
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO 

DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA
REALIZADA EM 29/06/2020
MICROSOFT TEAMS
Às 16h00min, do dia 29 de junho de 2020, excepcional-

mente por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, Sra. Patrícia Saran, Gerente de Gestão Participativa da 
SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os 
presentes e inicia, em segunda chamada, a 25ª Reunião Ordiná-
ria do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca (OUCAB). Agradece pela presença e apoio de todos na 
realização da reunião, passa informações sobre o funcionamen-
to da SPUrbanismo no período de distanciamento social e 
orientações para o melhor desenvolvimento da reunião virtual. 
Segue com a apresentação da pauta proposta: Expediente: I. 
Verificação de Presença; II. Portaria SGM 77, de 06 de março de 
2020, designa a senhora HIDELY CODIGNOLI, na qualidade de 
titular, como representante da Secretaria Municipal de Mobili-
dade e Transportes, e o senhor NILSON EDSON LEONIDAS, na 
qualidade de suplente, como representante da Secretaria Muni-
cipal de Habitação; Publicação D.O.C. – Portaria SGM 105, de 
06 de abril de 2020, designa os senhores PEDRO LUIZ DE CAS-
TRO ALGODOAL e EDUARDO MINORU NAGAO, para, na quali-
dade de titular e suplente, e como representantes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, integrar o Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca; III. 
Leitura e Aprovação da ata da 24ª Reunião Ordinária 
(03/02/2020) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consor-
ciada Água Branca; IV. Informes: a. Andamento do Processo 
Eleitoral: Biênio 2020-2022 (representantes da Sociedade Civil); 
b. Lei Municipal 17.335/2020; Ordem do Dia: I. Aspectos Finan-
ceiros (Quadro Financeiro); II. Andamento das intervenções – 
Detalhamento das Ações: a. Drenagem Complementar do Córre-
go Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura 
Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levanta-
mento do Patrimônio Cultural; b. Quadro Físico-Financeiro Ge-
ral; c. Plano de Trabalho Social; III. Deliberação sobre a restitui-
ção, com recursos da conta de CEPAC, do valor utilizado para 
pagamento do trabalho social realizado em 2015/2016 para a 
conta de Outorga Onerosa; IV. Informes Gerais. Segue com a 
verificação de presença, constatando os seguintes representan-
tes: Sr. Luis Oliveira Ramos, representante titular da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; Sra. Lucy Maria 
Feijó Esteves, representante titular da São Paulo Urbanismo – 
SPUrbanismo; Sr. Guilherme Filocomo, representante suplente 

COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL CLA

COMUNIQUE-SE:394/CLA/DAIA/GTAIND/2020 PA: 
2017-0.133.022-5 INTERESSADO: GRFER INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO E FERRO LTDA 
- SOLICITACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO 
(REGULARIZACAO).O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES IN-
DUSTRIAIS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CON-
SIDERANDO A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS 
ADOTADOS EM SVMA, SOLICITA: 1.CONTRATO DE LOCACAO 
ATUALIZADO DO IMOVEL, ESPECIFICANDO A FINALIDADE 
DO USO DO IMOVEL COPIA SIMPLES OU A DECLARACAO DO 
PROPRIETARIO CONCORDANDO COM A ATIVIDADE A SER 
EXERCIDA NO LOCAL (MODELO ANEXO V DA PORTARIA 005/
DECONT/2018), OU RECIBO/DECLARACAO DA LOCACAO ATRA-
VES DE INTERMEDIACAO PELA IMOBILIARIA RESPONSAVEL, 
CASO O IMOVEL NAO SEJA DE PROPRIEDADE DA EMPRESA 
OU DE SEUS SOCIOS;2.CERTIFICADO DE MOVIMENTACAO DE 
RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL (CADRI), EMITIDO PELA 
CETESB;3.NOTAS FISCAIS/RECIBO DA COLETA E DESTINACAO 
FINAL DOS RESIDUOS GERADOS NO PROCESSO PRODUTIVO;4.
PREENCHIMENTO DO SEGUINTE ITEM DO MCE: 14. FONTES DE 
POLUICAO POR RUIDO.OBS.: 1A DOCUMENTACAO SOLICITADA 
DEVERA SER ENCAMINHADA POR EMAIL PARA O ENDERECO: 
SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BROBS: 2INFORMAMOS 
QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. NAO SE 
MANIFESTE NO PRAZO MAXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO NO DIARIO 
OFICIAL DA CIDADE DE SAO PAULO.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI

COMUNIQUE-SE: LISTA 613
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-

BIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
6060.2019/0002631-0 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: ESFIHARIA E PIZZARIA POLYDORO LTDA
COMUNIQUE-SE: 035/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas no uso de suas 

atribuições legais e considerando a legislação vigente e os 
procedimentos adotados em SVMA, solicita:

1.Apresentar Parecer Técnico de Encerramento de Atividade 
ou Manifestação de Mudança de Uso, emitido pela CETESB..

2.Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à Rua 
do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000, no horário das 
9:00 às 16:00 h.

Obs: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se, através do e-mail: 
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br . Para a realização do atendi-
mento na data agendada, o interessado deverá se apresentar 
pessoalmente ou indicar representante legal através de procu-
ração específica.

6027.2019/0011224-1 - Áreas contaminadas: Consulta 
Prévia

Interessados: INSS
Comunique-se n°342/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
Apresentar nova Avaliação Preliminar para o referido imó-

vel, considerando todos os usos pretéritos, devido à mudança 
de uso no local, em conformidade com a Decisão de Diretoria nº 
038/2017/C e legislação vigente, com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e Declaração de Responsabili-
dade assinada, contida no Anexo C.;

Se após o término deste novo estudo, a área for conside-
rada &ldquo;suspeita de contaminação&rdquo;, o interessado 
deverá realizar Investigação Confirmatória conforme normas e 
procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas ado-
tados pelo GTAC e apresentar o relatório para análise;

Informar em carta se a planta juntada ao presente processo 
é a mesma que foi aprovada em 2014;

Informar em carta o nome do responsável legal pelo Pro-
cesso Administrativo;

Apresentar Declaração de Compatibilidade assinada, con-
forme modelo definido pela SVMA, contida no Anexo B;

Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da data 
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminha-
da por meio do setor de Protocolo da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente - SVMA, situado à Rua do Paraíso, 
387, Paraíso - SP, CEP 04103-000.

O não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência do pleito.

No caso de dúvidas, poderá ser agendada reunião através 
do email: svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. Caso o prazo para 
atendimento seja insuficiente, o interessado deverá encaminhar 
solicitação de prorrogação de prazo, contendo justificativa 
plausível e o prazo necessário para atendimento ao solicitado.

6027.2020/0008417-7 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: TRISUL 25 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA

COMUNIQUE-SE nº 347/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1 - Consultar a Agência da CETESB quanto o registro no 

SIPOL da empresa JOB CAR FUNILARIA LTDA, bem como pro-
ceder vistas a eventuais processos administrativos na CETESB 
(processos físicos e digitais) existentes referentes a toda a área 
de projeto. Ressaltamos que a consulta, nos termos da Decisão 
de Diretoria nº. 38/2017, é item obrigatório.

2 - Após a consulta realizada no item 1 avaliar a necessida-
de de complementação e atualização do Modelo Conceitual da 
Avaliação Preliminar e da Investigação Confirmatória.

3 - Apresentar a fundamentação para cada ponto de 
amostragem realizado (matriz solo e água subterrânea) indi-
vidualmente e não apenas a delimitação de cada área fonte.

4 - Apresentar tabela comparativa dos resultados de to-
das as Substâncias Químicas de Interesse (SQI) delimitadas 
como atinentes às atividades potenciais pretéritas com os 
Valores de Intervenção (VI) de referência utilizados, incluindo 
os comparativos da Lista Holandesa (VROM, 1997) e/ou da 
USEPA (maio/2020), conforme mencionado na investigação 
confirmatória.

5 - Realizar amostragem na água subterrânea para o pa-
râmetro Metais Totais na água subterrânea. Ressaltamos que a 
Decisão de Diretoria nº 256/2016 trata-se de norma cogente e 
vigente no Estado de São Paulo.

6 - Recomendamos solicitar vistas a Informação Técnica 
nº. 465/GTAC/2020 pelo e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br

7 - Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC. Tendo em vista o comunicado do 
Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspenden-
do o atendimento presencial nas dependências desta SVMA, em 
consonância ao art. 3º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, 
a documentação de atendimento ao Comunique-se poderá ser 
encaminhada pelo e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br, até 
que a situação seja normalizada. O não atendimento no prazo 
estabelecido será considerado como desistência do pleito. Após 
realizar vistas a Informação Técnica nº. 465/GTAC/2020, no 
caso de dúvidas encaminhar para o e-mail svmagtac@prefeitu-
ra.sp.gov.br. Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorrogação de 
prazo, contendo justificativa plausível e o período necessário 
para atendimento ao solicitado.
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rem tratadas as questões da Comunidade Água Branca. Na se-
quência, Sr. Luis Oliveira Ramos ressalta que a reunião teve iní-
cio às 16h00 com a participação de representantes titulares e 
suplentes, conforme previsto no Regimento Interno. Consulta os 
presentes sobre o prosseguimento da reunião, destacando já ter 
alcançado as duas horas de duração definidas no Regimento e 
ainda restar um item de pauta a ser tratado. Após a discussão 
dos presentes e a indicação das Sras. Jupira Cauhy e Severina 
Ramos do Amaral da Silva de que o tempo poderia ser insufi-
ciente para os esclarecimentos e ajustes necessários nos docu-
mentos encaminhados como subsídio à deliberação, o Grupo de 
Gestão decidiu, por unanimidade, reprogramar o item III da Or-
dem do Dia para reunião extraordinária, com data e horário a 
serem definidos posteriormente. Tendo sido concluídos os de-
mais itens de pauta, Sr. Luis Oliveira Ramos registra que foram 
recebidos questionamentos também via chat do YouTube, refe-
rentes à entrega e produção das unidades habitacionais do 
Subsetor A1 e à programação de intervenções viárias com pre-
visão de entrega até 2023. Sobre o primeiro ponto, esclarece 
que o início de obras das unidades habitacionais no Subsetor 
A1 está programado para 2021, com previsão de conclusão até 
2023, conforme cronograma apresentado durante a reunião. 
Quanto às intervenções viárias, explica que se referem ao pro-
longamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e à extensão 
da Av. Pompéia, também com previsão de conclusão até 2023. 
Sra. Jupira Cauhy reitera a manifestação da Sra. Maria Elena 
Ferreira da Silva sobre o horário de realização da reunião, pe-
dindo para que seja considerada a possibilidade de início mais 
tarde, conciliando com o horário de trabalho e questões de di-
nâmica familiar dos representantes da sociedade civil. Nesse 
sentido, solicita que seja feita consulta prévia por e-mail para 
verificar a disponibilidade dos participantes. Sr. Luis Oliveira Ra-
mos esclarece que os representantes, tanto do poder público 
quanto da sociedade civil, foram consultados previamente 
quanto ao horário da reunião e que a solução buscou atender 
às possibilidades de todos, bem como às limitações e orienta-
ções da SPUrbanismo no período de distanciamento social de-
corrente da pandemia. Informa que o processo está sendo apri-
morado a cada reunião, inclusive nos Grupos de Gestão das 
demais operações urbanas, e que a Coordenação continuará 
buscando soluções para agregar o maior número de pessoas 
possível nas próximas reuniões. Sra. Patrícia Saran reforça que 
os representantes serão oportunamente consultados sobre pos-
sível data para realização da reunião extraordinária acordada, 
para tratar do item III da Ordem do Dia, referente à Deliberação 
sobre a restituição, com recursos da conta de CEPAC, do valor 
utilizado para pagamento do trabalho social realizado em 
2015/2016 para a conta de Outorga Onerosa. Não havendo 
mais manifestações, Sr. Luís Oliveira Ramos agradece a presen-
ça de todos e encerra a reunião às 18h35.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
- SMDU
Representante Titular LUIS OLIVEIRA RAMOS
Representante Suplente MARIA STELLA C. DE OLIVEIRA AUSENTE

SÃO PAULO URBANISMO
Representante Titular LUCY MARIA FEIJÓ ESTEVES
Representante Suplente GUILHERME FILOCOMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
- SIURB
Representante Titular PEDRO L DE CASTRO ALGODOAL
Representante Suplente EDUARDO MINORU NAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPOR-
TES - SMT
Representante Titular HIDELY CODIGNOLI
Representante Suplente DENISE MARIA S DIAS GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB
Representante Titular MARIA JOSÉ DO PRADO SILVA

Representante Suplente NILSON EDSON LEONDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

– SVMA
Representante Titular ERIKA VALDMAN AUSENTE
Representante Suplente RUBENS BORGES AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
Representante Titular LEONARDO WILLIAM CASAL SANTO  AUSENTE
Representante Suplente THITO COELHO CASSIMIRO  AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF
Representante Titular WILSON CABRAL DA SILVA
Representante Suplente MARIZA ALVES FIGUEIREDO AUSENTE

SÃO PAULO OBRAS – SPObras
Representante Titular ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI
Representante Suplente LEONARDO VIEIRA FIORATTI

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – INSTITUTO RO-
GACIONISTA SANTO ANÍBAL
Representante Titular DULCINÉIA PASTRELLO
Representante Suplente ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS OU DE PES-
QUISA
Representante Titular LAISA ELEONORA M STROHER
Representante Suplente PAULA FREIRE SANTORO AUSENTE

EMPRESÁRIO COM ATUAÇÃO NA REGIÃO
Representante Titular VLADIMIR JOSÉ ISZLAJI
Representante Suplente LARISSA GARCIA CAMPAGNER AUSENTE

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAÇÃO NA REGIÃO
Representante Titular MARIA ELENA FERREIRA DA SILVA
Representante Suplente JOSÉ DE JESUS FERREIRA DA SILVA AUSENTE

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERIMETRO DA 
OPERAÇÃO URBANA
Representante Titular JUPIRA CAUHY
Representante Titular CAIO BOUCINHAS
Representante Titular ILMA MARIA SANTOS DE PINHO
Representante Suplente EMERSON DA SILVA AUSENTE
Representante Suplente ANA CAROLINA P DOS SANTOS
Representante Suplente GISLENE FERREIRA A SANT’ANA  AUSENTE

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO EX-
PANDIDO DA OPERAÇÃO URBANA
Representante Titular LEONOR GALDINO DA SILVA  AUSENTE
Representante Titular SEVERINA RAMOS DO AMARAL
Representante Suplente ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA  AUSENTE
Representante Suplente MARIA CRISTINA DE C S AKEL AYOUB

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000278-1
ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA 
CENTRO

REALIZADA EM 15/06/2020
PLATAFORMA MICROSOFT TEMAS
Às 14h39 do dia 15 de junho de 2020, na plataforma Mi-

crosoft Temas, a Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, representante 
titular da São Paulo Urbanismo, toma a palavra, cumprimenta 
cordialmente os presentes e inicia a 169ª Reunião Ordinária da 
Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. Pauta: Expe-
diente: I. Verificação de Presença; II. Portarias de Nomeação: a. 
Publicação D.O.C. – Portaria SGM 78, de 06 de março de 2020, 
designa o senhor ALEXANDRE DE LUCA BERGAMINI, para, na 
qualidade de titular, e como representante da Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade e Transportes, integrar o Grupo Técnico de 
Trabalho da Operação Urbana Centro; b. Publicação D.O.C. – 
Portaria SGM 106, de 06 de abril de 2020, designa o senhor 
EDUARDO MINORU NAGAO, para, na qualidade de suplente, e 
como representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras, integrar o Grupo Técnico de Trabalho da Opera-
ção Urbana Centro; III. Leitura e Aprovação da Ata: 168ª Reu-
nião Ordinária (17/02/2020); IV. Informe: Lei 17.335/2020; Or-
dem do Dia: I. Aspectos Financeiros; II. Andamento das 
Intervenções; a. Censo de Cortiços, HIS Sete de Abril, Rua do 
Gasômetro; b. Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; III. 
Proposta de participação na OU Centro, nos termos do inciso II 
do artigo 4º da Lei nº 12.349/97 - Análise Técnica e Urbanística: 
a. Regularização de Edificação e Reforma com Aumento de 

blocos e número de domicílios de cada um dos empreendimen-
tos. Apresenta a previsão orçamentária para o desenvolvimento 
do trabalho social no Subsetor A1 – Tipologia 1A, por um perío-
do de 36 meses, com valor total de R$ 3.347.467,74, engloban-
do desde recursos humanos, gastos diversos com equipamen-
tos, até a elaboração dos relatórios e demais produtos. Informa 
que em maio de 2020, foi desembolsado o valor de R$ 
17.624,09 referente à entrega do Plano de Trabalho Social - PTS 
Preliminar e que as ações seguintes envolvem: a elaboração do 
PTS definitivo, já com a demanda habitacional definida (R$ 
30.090,69), para março de 2021; seis meses de trabalho pré-
-ocupação e seis meses preparatórios para a mudança das fa-
mílias (R$1.235.606,43); a partir da mudança, trabalho do 13º 
ao 24º mês (R$983.835,48); e finalização do trabalho de pós-
-ocupação, do 25º ao 36º mês (R$1.080.311,05). Apresenta 
também a previsão orçamentária para desenvolvimento do tra-
balho social no Complexo Água Branca – Tipologia 3B, pelo pe-
ríodo de 20 meses, em continuidade ao trabalho que vem sendo 
realizado, no valor total de R$ 570.839,21. Sra. Marina de Ca-
margo explica sobre a necessidade de continuidade do trabalho 
social junto à Comunidade Água Branca, tanto no acompanha-
mento do Conselho Gestor de ZEIS quanto das obras emergen-
ciais. Sra. Lory Siqueira destaca ainda a continuidade do traba-
lho de busca ativa, com a realização de plantões pontuais na 
área para entrega de termos de atendimento habitacional a fa-
mílias da Comunidade Aldeinha, para futuro atendimento defi-
nitivo no Subsetor A1. Demonstra imagens de ações realizadas 
junto aos moradores da Comunidade Água Branca para melho-
ria do ambiente e socialização dos moradores, bem como 
acompanhamento das obras emergenciais. Apresenta, por fim, a 
equipe técnica de SEHAB e da Diagonal responsável pelo de-
senvolvimento dos trabalhos. Sra. Severina Ramos do Amaral da 
Silva, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do 
Perímetro Expandido da Operação Urbana, pede esclarecimen-
tos sobre as intervenções do trabalho social apresentadas. Pon-
tua correções a serem feitas no Relatório encaminhado pela 
Diagonal, pedindo retificações sobre datas e acontecimentos 
históricos do Complexo Água Branca e das Favelas do Sapo e 
Aldeinha. Pergunta como foi estimado o valor total de cerca de 
R$ 3 milhões para o trabalho social no Subsetor A1, solicitando 
maior detalhamento dos serviços abrangidos. Destaca que mui-
to do trabalho desenvolvido nas etapas de check list e busca 
ativa pelas famílias ocorreu no Instituto Rogacionista com auxí-
lio de representantes da sociedade civil, notadamente as Sras. 
Jupira Cauhy e Dulcinéia Pastrello, solicitando maior presença e 
empenho da Diagonal nesse trabalho. Registra que os termos 
de compromisso habitacional ainda não foram entregues às 
1.061 famílias oriundas das Favelas do Sapo e Aldeinha, que 
estão relacionadas em lista para atendimento habitacional defi-
nitivo. Pede, ainda, que seja desenvolvido trabalho no sentido 
de identificar a demanda e fornecer informações sobre as de-
mais famílias que serão atendidas com unidades habitacionais 
pela OUCAB. Sra. Jupira Cauhy descreve os quatro documentos 
encaminhados antecipadamente aos representantes como sub-
sídio aos itens de pauta que tratam do gerenciamento social 
(Respostas de SEHAB a questionamentos do Grupo de Gestão; 
Relatório “Trabalho Social nas Intervenções da SEHAB/DIAGO-
NAL no Complexo Água Branca e outras áreas de abrangência”; 
parecer jurídico de SPUrbanismo sobre a restituição de recursos; 
e apresentação de SEHAB sobre o Plano de Trabalho Social), 
questionando qual seria a intenção de cada um deles, bem 
como o encaminhamento proposto para o item de pauta sobre 
o Plano de Trabalho Social. Sra. Denise Lopes de Souza esclare-
ce que, em que pese os itens II.c e III da Ordem do Dia sejam 
voltados ao tema do trabalho social, tratam de questões distin-
tas. Explica que o item II.c, objeto de discussão no momento, 
insere-se nas ações em andamento e não é ponto de delibera-
ção, consistindo em apresentação do Plano de Trabalho Social 
desenvolvido, referente ao planejamento das ações futuras. Co-
menta, inclusive, que a apresentação poderá ser encaminhada 
de forma mais detalhada posteriormente, se for o caso. Esclare-
ce que a intenção da apresentação é que o Grupo de Gestão 
tome conhecimento sobre o novo contrato que disciplina o tra-
balho social a ser desenvolvido na área da OUCAB; de que a 
Diagonal foi a empresa vencedora da licitação, ficando respon-
sável pela execução dos serviços; e sobre o novo formato de 
contratação de SEHAB, que organiza o trabalho social a ser de-
senvolvido em eixos e tipologias gerais. Quanto ao valor ques-
tionado, explica que é resultado da estimativa feita a partir do 
detalhamento do trabalho social proposto para ser executado 
ao longo do tempo no Subsetor A1 e na Comunidade Água 
Branca. Destaca que o Plano de Trabalho Social apresenta dois 
cronogramas separados por envolver recursos de origens distin-
tas conforme local e escopo das ações. Quanto ao Subsetor A1, 
informa ser um valor necessário, programado e que está consi-
derado na previsão dos recursos desbloqueados. Esclarece, por 
fim, que os demais materiais enviados (Relatório de SEHAB/
Diagonal, resposta a questionamentos do Grupo de Gestão e 
parecer jurídico) se referem ao próximo item de pauta (item III 
da Ordem do Dia), que diz respeito à deliberação para regulari-
zação da fonte de recursos utilizados no pagamento de serviços 
de trabalho social já executado em 2015 e 2016. Informa que 
tais materiais serão abordados e explicados no momento opor-
tuno, quando passarem a tratar do próximo item de pauta, refe-
rente à deliberação. Sra. Jupira Cauhy reconhece a importância 
de que seja desenvolvido trabalho de gerenciamento social e 
pontua que ela, a Sra. Dulcinéia Pastrello e a Sra. Ana Carolina 
Pereira dos Santos poderiam opinar sobre cada uma das ações 
propostas, por estarem envolvidas e atuarem com as famílias 
que serão atendidas no Subsetor A1 e também com as famílias 
da Comunidade Água Branca, há anos. Sugere que sejam sepa-
radas as ações relacionadas ao Subsetor A1 daquelas relaciona-
das à Comunidade Água Branca, reforçando que a Comunidade 
não está inserida no Subsetor A1. Destaca que há grande confu-
são no Relatório da Diagonal quanto à compreensão dos traba-
lhos referentes à Comunidade Água Branca e à demanda do 
Subsetor A1, que é oriunda das Favelas do Sapo e Aldeinha, 
esta última nem mesmo mencionada no próprio Relatório. Con-
sidera ser necessário que SEHAB revise o Relatório elaborado, 
conforme já solicitado anteriormente, assim como a parte do 
PTS que trata do trabalho social em andamento, por avaliar que 
os documentos apresentam informações imprecisas e ignoram a 
atuação da sociedade civil na busca ativa das famílias. Pede 
maior detalhamento e justificativa dos trabalhos constantes no 
PTS que compõem o valor total apresentado para o Subsetor 
A1. Sra. Maria Elena Ferreira da Silva, representante titular do 
Movimento de Moradia com Atuação na Região, cumprimenta a 
todos e complementa a fala da Sra. Jupira Cauhy no que diz 
respeito à falta de consideração com o trabalho desempenhado 
pela sociedade civil na área da OUCAB, pontuando que as 
ações da Diagonal no território não são evidentes. Relata que 
perdeu o início da reunião porque o novo horário de convoca-
ção é incompatível com o horário de trabalho dos representan-
tes da sociedade civil, descrevendo as dificuldades enfrentadas. 
Reforça que essa situação que se repetiu com outros represen-
tantes, razão pela qual solicita que a questão seja revista e que 
seja retomado o horário habitual de realização das reuniões 
presenciais. Quanto ao trabalho social, sugere que englobe tra-
balho psicológico junto às famílias que há mais de 20 anos es-
peram pelas moradias. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece 
que o valor apresentado no PTS se refere a trabalho social futu-
ro, a ser desenvolvido a partir do próximo ano, no Subsetor A1, 
conforme eixos, atividades e cronograma de 36 meses especifi-
cados, sem que cubra qualquer serviço já executado. Acata a 
sugestão da Sra. Jupira Cauhy de separar os trabalhos a serem 
desenvolvidos na Etapa 1 do Subsetor A1 daqueles referentes à 
Comunidade Água Branca, considerando ser importante esse 
aprimoramento. Sra. Jupira Cauhy pontua que também deve ser 
mencionado o trabalho do Conselho Gestor de ZEIS quando fo-

Cultural. Destaca as etapas já vencidas, referentes à aprovação 
sobre o resultado do trabalho elaborado pela Comissão Técnica 
do Grupo de Gestão da OUCAB e sobre a destinação de recur-
sos para contratação; à conclusão da pesquisa de preços pela 
SMC, em maio de 2020; e, a partir disso, a reserva com transfe-
rência de recursos no valor de R$299.690,00. Informa que, no 
momento, SMC trabalha sobre o edital de licitação, com previ-
são de finalização em julho de 2020, seguindo com o procedi-
mento licitatório e contratação prevista para novembro de 
2020, com prazo estimado de sete meses para desenvolvimento 
dos trabalhos. Descreve, ainda, considerações feitas pela SMC 
relativas a dificuldades enfrentadas nesse período de pandemia, 
incluindo sobrecarga das áreas administrativas e jurídicas em 
decorrência da alteração de formato de contratação de ativida-
des; dificuldade na realização de pesquisas que envolvem cam-
po e contato com pessoas; e risco de tornar mais complexo o 
planejamento das empresas interessadas e também a execução 
dos trabalhos. Passando ao item II.b da Ordem do Dia, Sra. Ma-
ria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro Físico-Financeiro 
Geral, explicando trata-se de esforço para compilar todas as in-
formações apresentadas sobre os aspectos financeiros e o an-
damento das intervenções. Destaca que o cronograma previsto 
para as intervenções em andamento com recursos de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir - OODC, referentes à drenagem 
dos Córregos Sumaré e Água Preta, construção das 728 unida-
des habitacionais do Subsetor A1 e prolongamento da Av. Auro 
Soares de Moura Andrade, considera um espaço de tempo de 
execução até 2023. Chama a atenção para o acréscimo da in-
tervenção prevista referente às Conexões da Av. Francisco Ma-
tarazzo e Rua Tagipuru no quadro, considerando ser importante 
explicitá-la por fazer parte do escopo das intervenções a serem 
realizadas com recursos de OODC, no valor estimado de R$46 
milhões, apesar de não integrar o pedido de liberação de recur-
sos nesse momento. No quadro de intervenções em andamento 
com recursos de CEPAC, descreve a situação da obra e geren-
ciamentos técnico e social da Comunidade Água Branca, em 
desenvolvimento com recursos parciais do Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI; do Subsetor 
A1; do Levantamento do Patrimônio Cultural, informando que 
está destacado em amarelo por tratar-se de valor novo inserido 
ao planejamento e que o cronograma previsto será adequado 
para 2021, conforme as últimas informações prestadas por 
SMC; e do Corredor Viário da Zona Noroeste (Ponte e Corredor 
Av. Raimundo Pereira de Magalhães), cujo andamento, hoje en-
caminhado com recursos parciais do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano – FUNDURB (R$ 64.310.000,00 já transferidos para a 
obra), está paralisado. Informa também sobre as intervenções 
previstas, com investimento total aproximado de R$4,4 bilhões, 
para conhecimento e monitoramento das ações ainda a execu-
tar. Sra. Jupira Cauhy relata as etapas das obras emergenciais já 
pagas na Comunidade Água Branca, sendo as Etapas 1 e 2 cus-
teadas com recursos de CEPAC e as Etapas 3 e 4, com recursos 
do FMSAI. Questiona quais intervenções ainda estariam previs-
tas, além da 5ª Etapa, para totalizar os R$ 20.165.040,00 indi-
cados no Quadro Físico-Financeiro, considerando que seria inte-
ressante detalhar as intervenções pagas e as ainda previstas. 
Pede, ainda, esclarecimento sobre os valores considerados no 
Quadro Físico-Financeiro para o gerenciamento social da Comu-
nidade Água Branca com recursos de CEPAC. Sra. Denise Lopes 
Souza esclarece que o valor de investimento total previsto no 
item se refere à requalificação de toda a Comunidade Água 
Branca, não apenas às obras emergenciais. Explica que foi man-
tido o valor histórico previsto para o inciso II do artigo 9º da Lei 
Municipal nº 15.893/2013, ainda sem detalhamento dos servi-
ços envolvidos. Considera ser necessário estudar e definir exa-
tamente quais serviços irão compor a requalificação da Comu-
nidade, tendo em vista, inclusive, futuras captações de recursos. 
Entende que o item Comunidade Água Branca deverá se subdi-
vidido, tal como sugerido, detalhando as intervenções pertinen-
tes à requalificação e diferenciando os recursos oriundos do 
FMSAI e de CEPAC utilizados nas obras emergenciais. Sra. Jupi-
ra Cauhy reforça que a definição e planejamento das interven-
ções são muito importantes para não desperdiçar os recursos 
da OUCAB. Considera que o fato de não haver um Plano de Ur-
banização prévio às obras emergenciais fez com que muitas in-
tervenções tivessem que ser refeitas em etapas posteriores e 
que o debate feito com SEHAB nos últimos anos tem sido nesse 
sentido. Por essa razão, considera ser fundamental tratar o item 
Comunidade Água Branca mais detalhadamente, especialmente 
do ponto de vista dos recursos. Sra. Laisa Eleonora Marostica 
Stroher agradece pela incorporação de outras fontes de finan-
ciamento além dos CEPAC no Cronograma Físico-Financeiro, 
conforme solicitação anterior, considerando que a forma de 
apresentação ficou bem mais didática para compreensão. Sobre 
os recursos necessários para a finalização da Ligação Viária Piri-
tuba Lapa, pergunta se há previsão ou solicitação ao FUNDURB 
do montante necessário para realização da segunda etapa da 
intervenção. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi informa que já havia 
o compromisso de custeio das duas fases da obra de Ligação 
Viária Pirituba Lapa com recursos do FUNDURB, mas que busca-
rá atualizar as informações a esse respeito a partir da suspen-
são das obras e da questão de reordenação dos fundos munici-
pais em face da situação de emergência decorrente do 
coronavírus. Dando prosseguimento com o item II.c da Ordem 
do Dia, Sra. Denise Lopes de Souza faz breve introdução sobre o 
Plano de Trabalho Social, informando que, ao longo do ano de 
2019, foi realizado trabalho intenso com SEHAB sobre a neces-
sidade de elaboração do Planos de Trabalho Social para todas 
as Operações Urbanas, sendo desenvolvidas diversas oficinas 
para melhor compreensão das previsões de execução de obras 
e o trabalho social agregado. O Plano foi elaborado, então, 
como proposta de trabalho social a ser desenvolvido no âmbito 
da OUCAB, que demanda recursos, passando a funcionar tam-
bém como elemento de monitoramento do trabalho realizado a 
cada trimestre. Nesse sentido, destaca que SEHAB fez uma nova 
licitação, em 2019, referente ao trabalho social a ser desenvol-
vido e que passou a adotar um novo formato de contratação, o 
qual estrutura o Plano de Trabalho Social que será apresentado 
para a OUCAB. Sra. Maria José do Prado Silva, representante ti-
tular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB cumpri-
menta a todos e destaca a presença da Sra. Marina de Camar-
go, Assistente Social da Divisão Regional de Trabalho Social 
- Centro da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DTS-
-Centro e Presidente do Conselho Gestor de ZEIS, e da Sra. Lory 
Siqueira, Assistente Social da Gerenciadora Diagonal, que de-
senvolve o seu trabalho junto à SEHAB/DTS-Centro. Sra. Lory 
Siqueira cumprimenta a todos e passa a apresentar o trabalho 
social a ser desenvolvido na OUCAB, incluindo o Subsetor A1 e 
a Comunidade Água Branca. Destaca que a Diagonal Empreen-
dimentos e Gestão de Negócios LTDA é contratada para prestar 
serviços técnicos especializados de trabalho social, que deverão 
ser executados sob a responsabilidade da SEHAB, através do 
Contrato 020/2019. Explica que o trabalho é estruturado de 
acordo com Plano Municipal de Habitação - PMH e eixos insti-
tuídos na Portaria 464/2018 do Ministério das Cidades, sendo 
organizado em tipologias agrupadas por programas. Descreve o 
trabalho social em andamento na área e as etapas previstas 
para desenvolvimento do trabalho, detalhando as atividades 
subdivididas conforme os seguintes eixos metodológicos: Eixo 1 
– Mobilização, organização e fortalecimento social; Eixo 2 – 
Acompanhamento e gestão social da intervenção/ empreendi-
mento; Eixo 3 – Educação ambiental e patrimonial; Eixo 4 – De-
senvolvimento Socioeconômico; Eixo 5 – Assessoria à Gestão 
Condominial/ Organização do Empreendimento. Explica que no 
Subsetor A1 será aplicada a Tipologia 1A, referente a programa 
de provisão de unidades habitacionais sob a responsabilidade 
de SEHAB; e no Complexo Água Branca, a Tipologia 3B, referen-
te a programa de provisão habitacional sob a responsabilidade 
de SEHAB, já em fase de pós-obras, detalhando o número de 

municipal, questionando se há algum risco de que esses contra-
tos não se efetivem ainda em 2020, em razão das tratativas de 
licitação e encaminhamento de processos. Sra. Antonia Ribeiro 
Guglielmi explica que SPObras não estava participando da Co-
missão Técnica do Córrego da Água Branca e que, a partir do 
momento em que foi acionada, está interagindo com SIURB 
para buscar as informações necessárias e montar o escopo dos 
trabalhos, não sendo possível dar uma resposta específica nesse 
momento em relação à drenagem das ruas e vielas da Comuni-
dade Água Branca. Sobre a Ligação Viária Pirituba Lapa, escla-
rece que o contrato como um todo está suspenso, com a parali-
sação de todas as ações, inclusive as de projeto. Reforça que, 
mesmo para as ações indispensáveis, foi necessário solicitar 
autorização ao Judiciário, ainda pendente de retorno. Em rela-
ção ao projeto de prolongamento da Av. Auro Soares de Moura 
Andrade, com previsão de publicação da licitação em 15 de ju-
lho, entende que existe grande chance do processo ser efetiva-
do ainda neste ano de 2020, considerando que as licitações de 
concorrência técnica e preço costumam demorar cerca de seis 
meses entre o prazo regulamentar para apresentação das pro-
postas, análises, recursos, até a assinatura do contrato. Pondera, 
porém, que pode ocorrer de virar o exercício. Já em relação ao 
projeto de drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água 
Preta, com previsão de licitação até 31 de agosto, considera que 
as chances de assinatura do contrato ainda em 2020 são meno-
res, em decorrência dos prazos previstos, mas que estão sendo 
estudadas alternativas. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher 
registra que já se sentiu contemplada com as respostas e retira 
o seu pedido de fala. Dando prosseguimento ao item II.a da 
Ordem do Dia, com o andamento das intervenções do Subsetor 
A1, Sra. Melina Gianonni de Araújo, Gerente de Planejamento e 
Projetos Urbanos da SPUrbanismo, apresenta os itens referentes 
à elaboração do projeto do Subsetor A1. Quanto à finalização 
do projeto básico da Unidade Básica de Saúde - UBS, Centro 
Educacional Unificado - CEU, Parque e Infraestrutura, informa 
que o cronograma de entregas das informações pela empresa 
contratada (Estúdio 41) e respectiva análise da SPUrbanismo 
precisou ser reajustado em decorrência das adaptações neces-
sárias ao trabalho remoto, com previsão de conclusão em 
agosto de 2020. Sobre o licenciamento, informa que a Secreta-
ria Municipal de Licenciamento - SEL solicitou complementa-
ções para a emissão da Certidão de Conformidade, tendo sido 
enviadas plantas e informações para continuidade do processo, 
ainda pendente de deliberação do órgão competente, o que 
exigiu a readequação dos prazos. Destaca avanços na manifes-
tação do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria 
Municipal de Cultura – DPH/SMC sobre o Plano de Urbanização 
do Subsetor A1, que será submetido ao Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
Cidade de São Paulo – CONPRESP; e também na instrução do 
processo de retificação da matrícula, com plantas e memoriais 
técnicos, que seguiu para a Procuradoria Geral do Município – 
PGM/DEMAP, responsável pela retificação da matrícula e regu-
larização da situação fundiária do Subsetor A1. Em continuida-
de, Sra. Denise Lopes de Souza explica que foi encaminhado um 
cronograma detalhado aos representantes antecipadamente e 
que o cronograma exibido durante a reunião está num formato 
condensado para efeitos de apresentação, mantendo as mes-
mas previsões e atividades. Sobre as providências para licitação, 
informa que o Sr. Nilson Edson Leonidas, representante suplente 
da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, está fazendo um 
trabalho intenso de atualização da data base das planilhas or-
çamentárias para o procedimento licitatório, a partir do levanta-
mento de serviços e preços tanto de planilhas oficiais quanto de 
cotações em mercado. Destaca que o andamento dessa atuali-
zação foi impactado pela pandemia do coronavírus, tendo em 
vista a dificuldade de retorno das empresas com a cotação soli-
citada. Apesar disso, esclarece que os trabalhos, incluindo todo 
o detalhamento que acompanha a nova planilha, estão em an-
damento, com previsão de conclusão até o final do mês de ju-
lho. O procedimento licitatório está previsto para o segundo se-
mestre de 2020, com possibilidade de contratação no início de 
2021. Após esse prazo, tanto o projeto executivo quanto a exe-
cução da obra seguem o seu curso normal. Em relação ao De-
creto de delegação de competência à Companhia Metropolita-
na de Habitação de São Paulo –COHAB-SP, para que a 
Companhia possa efetivamente proceder a licitação, informa 
que está sendo feita gestão junto à Assessoria Técnico Legislati-
va da PMSP e que o processo deve receber todas as assinaturas 
necessárias para a publicação nos próximos dias. Sra. Laisa Ele-
onora Marostica Stroher reforça pedido já feito anteriormente 
pelos representantes da sociedade civil para que seja progra-
mada atividade para apresentação mais detalhada dos produ-
tos já entregues e ainda a serem entregues pelo Estúdio 41 e 
Núcleo Engenharia referentes aos equipamentos públicos e de-
mais projetos do Subsetor A1, bem como de cronograma mais 
atualizado de cada uma das entregas. Sra. Jupira Cauhy men-
ciona ter visto Decreto publicado no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo em 12 de junho de 2020, entendendo tratar-se da 
delegação da execução de obras e serviços das HIS do Subsetor 
A1 à COHAB, e pede esclarecimentos a respeito. Sra. Denise Lo-
pes de Souza manifesta desconhecimento sobre o conteúdo ci-
tado, informa que tem acompanhado o processo que trata da 
delegação das obras e serviços do Subsetor A1 à COHAB diaria-
mente e que ainda não consta a publicação do respectivo De-
creto. Diante disso, Sra. Jupira Cauhy fala que irá confirmar do 
que se trata a publicação mencionada. Pergunta sobre o proces-
so de desmobilização da Companhia de Engenharia de Tráfego 
- CET e sobre os encaminhamentos tomados a partir das infor-
mações fornecidas na Reunião da Comissão Técnica do Subse-
tor A1, realizada em 09 de março de 2020, considerando ser um 
ponto bastante importante. Menciona as cessões de áreas pú-
blicas existentes no Subsetor A1: CET, Escola de Samba Mancha 
Verde e Escola de Samba Águias de Ouro, algumas com Termos 
de Permissão de Uso - TPU e outras sem, questionando como 
está sendo encaminhado o processo de saída dessas estruturas 
do local. Sr. Luis Oliveira Ramos explica que houve dificuldade 
para avançar na questão da desmobilização conforme anterior-
mente programado, com certo comprometimento até mesmo no 
contato com a CET nesse período, já que pessoas do grupo de 
risco foram afastadas do trabalho no início da pandemia e 
houve grande demanda relacionada à reprogramação de proje-
tos emergenciais de expansão de ciclovias e questões viárias. 
Em relação à questão da UBS e CEU, informa há tratativas com 
os órgãos competentes para atualização dos projetos. Sra. Deni-
se Lopes de Souza destaca que a equipe da Gerência de Plane-
jamento e Monitoramento - GPM fez um levantamento comple-
to das interferências existentes na área, avaliadas junto à 
equipe de SMT/CET, identificando as necessidades e prazos para 
viabilizar a Etapa 1 do Subsetor A1, que abrange a produção 
das unidades habitacionais e infraestruturas necessárias. Sra. 
Maria Teresa Stape Affleck, Gerente de Planejamento e Monito-
ramento da SPUrbanismo, complementa que, logo após a reu-
nião da Comissão Técnica do Subsetor A1, foi elaborado crono-
grama bastante detalhado e preparada apresentação a ser feita 
para a equipe técnica de SMT/CET, com intenção de agenda-
mento para o mês de julho. Pontua que o cronograma prevê 
prazo ao longo do ano de 2020 para que ocorra a desmobiliza-
ção e que o material preparado auxiliará nos próximos passos e 
no faseamento da obra. Sra. Jupira Cauhy pede cuidado no tra-
tamento da desmobilização, inclusive em relação aos seus cus-
tos, por entender que é o ponto crítico para início das obras em 
julho de 2021, conforme cronograma apresentado. Solicita que 
os representantes do Grupo de Gestão sejam informados sobre 
o avanço desse item, para acompanhamento. Seguindo com o 
item II.a da Ordem do Dia, Sr. Guilherme Filocomo cumprimenta 
a todos e apresenta as informações repassadas pela Secretaria 
Municipal de Cultura - SMC sobre as etapas a serem seguidas 
para viabilizar a contratação do Levantamento do Patrimônio 


