
 
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 

REALIZADA EM 19/04/2021 
Microsoft Teams 

 

1/13 
 

Às 17h30min, do dia 19 de abril de 2021, excepcionalmente por videoconferência, por 1 

meio da plataforma Microsoft Teams, Sr. Luis Oliveira Ramos, representante titular 2 

da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, na qualidade de 3 

Coordenador do Grupo de Gestão, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os 4 

presentes e inicia, em segunda chamada, a 24ª Reunião Extraordinária do Grupo de 5 

Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca - GGOUCAB. Lembra que a 6 

reunião também está sendo transmitida ao vivo por plataforma streaming. Sr. Fábio 7 

Nascimento de Jesus, Gerente de Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo - 8 

SPUrbanismo, cumprimenta a todos, passa orientações gerais para melhor andamento 9 

da reunião de forma virtual e segue com a apresentação da pauta proposta: 10 

Expediente: I. Verificação de Presença; II. Leitura e Aprovação da ata da 28ª Reunião 11 

Ordinária (22/03/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 12 

Branca; III. Portaria de Nomeação: Publicação D.O.C. – Portaria SGM 97, de 24 de 13 

março de 2021, designa a senhora BEATRIZ MESSEDER SANCHES, para, na 14 

qualidade de suplente, e como representante da Associação Comercial de São Paulo, 15 

integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca. Ordem 16 

do Dia: I. Apresentação do Plano de Trabalho Técnico Social para o Subsetor A1; II. 17 

Informe sobre o Termo de Referência da 5ª Etapa das Obras Emergenciais no 18 

Conjunto Habitacional Água Branca e sua interface com as ações de drenagem 19 

previstas para o Córrego Água Branca. Dá sequência com a verificação de presença, 20 

constatando os seguintes representantes: Sr. Luis Oliveira Ramos, representante 21 

titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Sr. Marcelo 22 

Fonseca Ignatios, representante titular da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sra. 23 

Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente da São Paulo Urbanismo – 24 

SPUrbanismo; Sr. Pedro Luiz de Castro Algodoal, representante titular da Secretaria 25 

Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Sr. Dawton Roberto Batista 26 

Gaia, representante titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – 27 

SMT; Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante suplente da Secretaria 28 

Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Sra. Maria José do Prado Silva, 29 

representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. Erika 30 

Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - 31 

SVMA; Sra. Cyra Malta Olegário da Costa, representante titular da Secretaria 32 

Municipal das Subprefeituras – SMSUB; Sr. Wilson Cabral da Silva, representante 33 

titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sra. Patrícia Maria Drago, 34 
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representante suplente da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sra. Antonia Ribeiro 35 

Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras – SPObras; Sr. Alexandre 36 

Marques Nogueira Cobra, representante suplente da São Paulo Obras – SPObras; 37 

Sra. Dulcinéia Pastrello, representante titular da ONG – Instituto Rogacionista Santo 38 

Anibal; Sra. Adriana Patrícia Bogajo, representante suplente da ONG – Instituto 39 

Rogacionista Santo Anibal; Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante 40 

titular das Entidades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP; Sra. Beatriz 41 

Messeder Sanches, representante suplente dos Empresários com Atuação na Região 42 

- ACSP; Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do 43 

Perímetro da Operação Urbana; Sra. Ana Carolina Pereira dos Santos, representante 44 

suplente dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana; e Sra. 45 

Severina Ramos do Amaral da Silva, representante titular dos Moradores ou 46 

Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. No decorrer da reunião, 47 

a Coordenação registra, ainda, a presença dos representantes: Sra. Lucia Noemia 48 

Simoni, representante suplente da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 49 

– SVMA; Sr. Vladimir José Iszlaji, representante titular dos Empresários com Atuação 50 

na Região - ABRAINC; Sra. Maria Elena Ferreira da Silva, representante titular de 51 

Movimento de Moradia com Atuação na Região; e Sr. Caio Boucinhas, representante 52 

titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana. Feita a 53 

verificação de presença e constatada a existência de quórum para o prosseguimento 54 

dos trabalhos, Sr. Fábio Nascimento passa ao item II do Expediente, informando que 55 

a minuta da ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de março de 2021, foi 56 

encaminhada junto da convocação e que, até a presente data, não foram 57 

recepcionados pedidos de retificação. Consulta os presentes sobre contribuições e 58 

possibilidade de aprovação da minuta encaminhada.  Sra. Severina Ramos do 59 

Amaral da Silva, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro 60 

Expandido da Operação Urbana, pontua que receberam a minuta de ata com sete dias 61 

de antecedência, não havendo tempo suficiente para a leitura e apreciação por muitos 62 

dos representantes, razão pela qual solicita o adiamento do item para a próxima 63 

reunião do GGOUCAB. Com a concordância dos presentes, fica reprogramada a 64 

aprovação da minuta de ata da 28ª Reunião Ordinária para a próxima reunião do 65 

GGOUCAB. Seguindo para o item III do Expediente, Sr. Fábio Nascimento procede a 66 

leitura da portaria de nomeação publicada no Diário Oficial da Cidade no período: 67 

Portaria SGM 97, de 24 de março de 2021, designa a senhora BEATRIZ MESSEDER 68 

SANCHES, para, na qualidade de suplente, e como representante da Associação 69 
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Comercial de São Paulo, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana 70 

Consorciada Água Branca. Sr. Luís Oliveira Ramos destaca a presença e dá boas 71 

vindas à nova representante. Encerrado o Expediente e dando sequência ao item I da 72 

Ordem do Dia, Sra. Mariana Ferreira de Melo, Diretora do Departamento de 73 

Planejamento de Trabalho Social da Secretaria Municipal de Habitação – 74 

SEHAB/DPTS, cumprimenta a todas e todos e passa a apresentar o Plano de 75 

Trabalho Social Preliminar – PTS-P para o Subsetor A1 – Etapa 1A, destacando 76 

também a presença da equipe da Divisão Regional de Trabalho Social - Centro da 77 

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DTS-Centro, que acompanha as 78 

atividades de trabalho social realizadas na OUCAB. Explica que SEHAB/DPTS iniciou 79 

em 2019 a construção de Planos de Trabalho Social Preliminares para as operações 80 

urbanas como um todo, incluindo a OUCAB. Esses Planos têm como intuito organizar 81 

as ações do trabalho social de maneira lógica e encadeada, permitindo, inclusive, o 82 

acompanhamento da sociedade civil. Especificamente sobre o PTS-P para o Subsetor 83 

A1, descreve que se trata do desenvolvimento de plano de trabalho para ações a 84 

serem realizadas para o reassentamento de famílias em unidades habitacionais nas 85 

quadras A (388 UH) e B (340 UH) do Subsetor A1, totalizando 728 unidades na Etapa 86 

1A. Sra. Marina de Camargo Campos, Assistente Social da Divisão Regional de 87 

Trabalho Social - Centro da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DTS-Centro, 88 

cumprimenta a todos, apresenta-se como técnica responsável pelo acompanhamento 89 

da área desde 2011 e complementa que a demanda prioritária para esse atendimento 90 

é definida na Lei da OUCAB.  Sra. Mariana Ferreira de Melo informa que as ações 91 

previstas no PTS-P serão desenvolvidas por equipe da Diagonal Empreendimentos e 92 

Gestão de Negócios LTDA, contratada pela SEHAB para a prestação de serviços 93 

técnicos especializados de Trabalho Social em lote que inclui a área do Subsetor A1, 94 

através do Contrato 020/2019, de 18/10/2019. Apresenta os conceitos e referências 95 

que embasam a construção do PTS-P, destacando a Portaria nº 464 do Ministério das 96 

Cidades, de 25 de julho de 2018, marcos legais do Município de São Paulo e 97 

orientações técnicas de SEHAB. Descreve que a proposta de trabalho social a ser 98 

desenvolvida no Subsetor A1 tem como objetivo promover a participação social, a 99 

melhoria das condições de vida da população, a efetivação dos direitos sociais dos 100 

beneficiários e a sustentabilidade da intervenção. Explica que, a partir das diretrizes 101 

dos referenciais teóricos, as atividades de trabalho social são organizadas nos 102 

seguintes eixos norteadores: Eixo 1 – Mobilização, organização e fortalecimento 103 

social, Eixo 2 – Acompanhamento e gestão social da intervenção, Eixo 3 – Educação 104 



 
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA 

REALIZADA EM 19/04/2021 
Microsoft Teams 

 

4/13 
 

ambiental e patrimonial, Eixo 4 – Desenvolvimento socioeconômico e Eixo 5 – 105 

Assessoria à gestão condominial. Diferencia o Plano de Trabalho Social Preliminar – 106 

PTS-P do Plano de Trabalho Social – PTS, explicando que o PTS-P congrega um 107 

conjunto de atividades necessárias à execução do trabalho social no empreendimento, 108 

organizadas em plano de trabalho que identifica as ações a serem realizadas nas 109 

fases de pré-obras e obras, com cronograma e previsão de desembolso financeiro. 110 

Informa que o PTS-P da Etapa 1A do Subsetor A1 foi realizado, entregue e aprovado 111 

em 2020 (Produto P01). Já o Plano de Trabalho Social - PTS, cuja elaboração e 112 

entrega são previstas para outubro de 2023 (Produto P02), é mais específico 113 

contemplando as ações que norteiam o trabalho social na fase final de pré-mudança e 114 

nos 24 meses pós-ocupação das unidades habitacionais definitivas. Sua elaboração 115 

toma como referência as informações obtidas a partir da atualização cadastral das 116 

famílias que serão reassentadas. Segue detalhando as ações previstas no PTS-P para 117 

os anos de 2021 a 2025, conforme eixo norteador e fase de desenvolvimento das HIS 118 

do Subsetor A1. Para o ano de 2021, destaca como ação específica na fase de 119 

desenvolvimento do projeto executivo, a elaboração e implantação do Plano de 120 

Comunicação (Produto P11), contendo um conjunto de ações voltadas à informação e 121 

comunicação junto às famílias atendidas, com foco no passivo ambiental e discussão 122 

do projeto executivo (Eixo 1). Quanto às ações previstas para o ano de 2022, na fase 123 

de obras e pré-ocupação (12 meses anteriores à entrega das unidades habitacionais), 124 

destaca a identificação de recursos do território e a elaboração do Guia de Recursos 125 

do entorno do empreendimento (Produto P17); bem como a identificação e seleção da 126 

demanda/ busca ativa sobre o total de famílias cadastradas entre 2008 e 2011 (Eixo 127 

1). No ano de 2023, ainda na fase de obras e pré-ocupação, são previstas ações 128 

voltadas à aplicação de pesquisas cadastrais, visando à atualização e consolidação 129 

dos cadastros das famílias para subsidiar o atendimento habitacional, abrangendo um 130 

número total de 946 famílias convocadas (728 + 30% dos beneficiários); a elaboração 131 

do PTS (Produto P06); a coleta e organização dos documentos para entrega dos 132 

Dossiês das famílias (Produto 16); preparação das famílias para o atendimento 133 

definitivo, com realização de reuniões temáticas; e plantão social para 134 

acompanhamento/ monitoramento das famílias em auxílio aluguel (Eixos 2 e 3). No 135 

ano de 2024, já na fase de pós-ocupação (6 meses antes da mudança a 6 meses 136 

depois), são previstas oficinas temáticas para ampliação das informações de uso e 137 

ocupação das unidades e instalações/ pactuação das regras de convivência e 138 

discussão do Regulamento Interno (Eixos 2 e 3). Durante os anos de 2024 e 2025, na 139 
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fase de pós-ocupação, são previstas oficinas temáticas, mutirões com foco na 140 

Educação Sanitária e Ambiental (Produto P19 – Eixo 3); oficinas temáticas e cursos de 141 

qualificação voltados ao desenvolvimento socioeconômico das famílias, em articulação 142 

com a rede intersecretarial para ações conjuntas (Produtos P19 e P20 – Eixo 4); 143 

assessoria à gestão condominial, incluindo cursos de capacitação e preparação do 144 

Corpo Diretivo, bem como oficinas e pesquisa de avaliação do pós-ocupação de forma 145 

amostral (Produtos P19 e P20 – Eixo 5). Apresenta, ainda, cronograma detalhado com 146 

a distribuição mensal das atividades por eixos norteadores nas fases de pré-obras e 147 

projeto executivo, nos anos de 2020 e 2021; pré-ocupação, nos anos de 2022 e 2023; 148 

e pós-ocupação, nos anos de 2024 e 2025. Finalizada a apresentação e aberta a 149 

palavra aos presentes, Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou 150 

Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana, cumprimenta a todos, pergunta o 151 

valor total do contrato e se o trabalho iniciado em outubro de 2019 foi pago com 152 

recursos da OUCAB. Recupera as ações apresentadas relacionadas à identificação 153 

das famílias, ponderando que as ações de trabalho social do Subsetor A1 têm um 154 

público alvo determinado, formado pelas 1.061 famílias das Favelas do Sapo e 155 

Aldeinha cadastradas durante as remoções de 2007 a 2012, cujo atendimento 156 

habitacional definitivo consta na Lei da OUCAB. Relata o processo de busca ativa, 157 

desenvolvido desde 2015, e o cadastro atualizado por SEHAB, avaliando que a etapa 158 

de reconhecimento das famílias já foi executada. Nesse sentido, destaca que muitas 159 

dessas famílias acompanham as reuniões do GGOUCAB, o que pode ser constatado 160 

através do chat da plataforma streaming. Entende que o Plano deve dialogar com as 161 

ações já realizadas, de modo a fortalecer e oferecer qualificação para essas pessoas 162 

participarem das discussões das demais etapas. Considerando que o contrato para 163 

prestação de serviços de trabalho social já está assinado desde outubro de 2019, 164 

questiona por que esperar até 2023 para iniciar esse processo, sugerindo antecipar 165 

algumas das ações relacionadas ao reconhecimento do local com as famílias já 166 

identificadas. Pergunta, ainda, como funciona o chamamento realizado por SEHAB 167 

contemplando um número de famílias 30% maior do que o número de unidades 168 

habitacionais. Nesse contexto, descreve que o cadastro de 1.061 famílias a serem 169 

atendidas supera as 728 unidades previstas nas quadras A e B e que, portanto, o 170 

chamamento deve considerar esse total. Caso seja localizado número de famílias 171 

inferior às 728 unidades até o chamamento, entende ser importante que as diretrizes 172 

de atendimento sejam pactuadas e consolidadas, incluindo proposta de como 173 

completar essa demanda. A esse respeito, registra que a Lei Municipal nº 15.893/2013 174 
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prevê o atendimento da demanda habitacional de interesse social existente no 175 

perímetro da OUCAB, destacando que há famílias cadastradas por SEHAB, em 2014, 176 

que hoje moram em situação de precariedade na Comunidade Água Branca, em razão 177 

do adensamento familiar. Informa que, desde o cadastramento dessas famílias, os 178 

representantes da sociedade civil defendem junto à SEHAB e ao GGOUCAB que o 179 

atendimento habitacional da operação urbana também as contemple. Sra. Mariana 180 

Ferreira de Melo informa que o valor total das ações de trabalho social referentes às 181 

fases de pré-obras e projeto executivo, pré e pós-ocupação previstas para Subsetor 182 

A1 é de R$ 3.089.343,54, conforme processo SEI nº 6014.2020/0001323-6. Sobre a 183 

questão do Contrato 020/2019, esclarece que, em outubro de 2019, SEHAB fechou 184 

um contrato com a Gerenciadora Diagonal, por meio de licitação, para o 185 

desenvolvimento de uma série de ações de trabalho social em diversas intervenções e 186 

áreas da cidade, dentre as quais as referentes ao Subsetor A1. Sra. Maria José do 187 

Prado Silva, representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, 188 

complementa que o valor apresentado também contempla o PTS-P, entregue em 189 

março de 2020. Sra. Marina de Camargo Campos reconhece que a demanda das 190 

Favelas do Sapo e Aldeinha foi identificada de fato, mas destaca que, na busca por 191 

essas famílias, o número está minguando, com cerca de 600 termos de atendimento 192 

habitacional prioritário distribuídos até aqui. Desse número, informa que, salvo 193 

algumas famílias da Favela do Sapo, com cadastro atualizado no HabitaSampa por 194 

conta do processo para auxílio aluguel, muitos dos cadastros feitos entre 2008 e 2011 195 

estão desatualizados, não permitindo traçar o perfil das famílias com precisão. 196 

Considera que, para início dos trabalhos, o ideal é que todas as famílias tenham seu 197 

cadastro atualizado no HabitaSampa, por ser mais completo e mais fácil de se 198 

trabalhar. Acredita ser inviável iniciar o processo com as famílias já localizadas, 199 

ponderando que a totalidade das 728 famílias deve participar das ações para evitar 200 

retrabalho. Explica, ainda, que o excedente de 30% levantado para identificação da 201 

demanda se justifica em razão de questões documentais que podem impossibilitar a 202 

assinatura do contrato por algumas famílias. Sra. Jupira Cauhy registra dificuldade 203 

encontrada pelas famílias para entrar em contato com SEHAB/DTS-Centro por 204 

telefone e ter sanadas as suas questões, considerando que os atendimentos 205 

presenciais estão suspensos em razão da pandemia. Reitera pergunta se o valor 206 

referente ao trabalho social está sendo pago com recursos da OUCAB. Sra. Mariana 207 

Ferreira de Melo esclarece que não foram aportados recursos da OUCAB ainda 208 

nesse contrato, apenas quando trabalhos forem iniciados. Sra. Dulcinéa Pastrello 209 
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cumprimenta a todos, identificando-se como representante titular do Instituto 210 

Rogacionista Santo Anibal, que atua há 52 anos naquele território. Pede 211 

esclarecimentos sobre o Plano de Comunicação mencionado, considerando que as 212 

famílias estão espalhadas e há dificuldade de contato por SEHAB. Pergunta se os R$ 213 

3 milhões citados serão pagos por trabalho entregue, questionando o que acontece 214 

caso o cronograma atrase, assim como o de obras. Comenta que se ganha tempo em 215 

considerar que o grupo específico de famílias da demanda do Subsetor A1 já se 216 

conhecem e já moraram próximas. Sugere a inclusão de comissão para 217 

acompanhamento da obra, para discussão e contribuições ao longo do processo. Sr. 218 

Caio Boucinhas, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro 219 

da Operação Urbana, cumprimenta a todos, considera que o material está muito bem 220 

estruturado, mas entende que as datas estão muito atrasadas em relação às 221 

demandas da população. Registra que o trabalho social é importantíssimo, assim 222 

como o trabalho de arquitetura e urbanismo para o Subsetor A1. Pede que o 223 

GGOUCAB reconheça que os representantes da sociedade civil têm um trabalho não 224 

remunerado de militância social no local, com trabalhos realizados junto à 225 

Comunidade Água Branca. Comenta que a equipe de trabalho social tem experiência 226 

na entrega de condomínios em outras operações urbanas, reiterando pedido, feito em 227 

reuniões anteriores do Grupo de Gestão e da Comissão Técnica do Subsetor A1, para 228 

que haja especial atenção voltada às complexidades de gestão condominial e de uso 229 

das áreas comuns. Cita questões a serem consideradas e debatidas com os futuros 230 

moradores, com a participação do GGOUCAB e a equipe responsável pelo trabalho 231 

social: fachada ativa e como pode contribuir no custo da gestão condominial; 232 

integração e uso dos térreos das edificações, com a possibilidade de retirada de 233 

alguns dos gradis que dividem os condomínios para conformação de áreas de lazer; e 234 

propostas para acolhimento de jovens no projeto arquitetônico das áreas comuns. Sra. 235 

Severina Ramos do Amaral da Silva destaca que as datas de algumas das ações de 236 

trabalho social apresentadas não batem com o material encaminhado previamente aos 237 

representantes. Considera que o trabalho social está bem estruturado. 238 

Especificamente sobre o Plano de Comunicação, comenta sobre a importância do 239 

reconhecimento do território não apenas pelas famílias, que estão há anos espalhadas 240 

pela cidade, mas também pelas assistentes sociais responsáveis, com início desde já. 241 

Em relação ao acompanhamento de obra, considera ser importante para que as 242 

pessoas se sintam parte, valorizando e zelando pelo local em que irão morar. Entende 243 

que o trabalho social deve atuar na discussão da fachada ativa, tanto em relação aos 244 
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usos não residenciais quanto à diminuição das taxas condominiais às famílias. 245 

Acredita que essas discussões cabem no plano de trabalho apresentado e ressalta 246 

que haverá muitos jovens como futuros moradores, devendo, portanto, ser 247 

considerados tanto no projeto quanto nas oficinas a serem desenvolvidas. Por fim, 248 

entende que as ações devem começar desde já, citando os contínuos atrasos nas 249 

obras. Sra. Ana Carolina Pereira dos Santos, representante suplente dos Moradores 250 

ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana, cumprimenta a todos, identifica-251 

se como moradora e beneficiária dos conjuntos habitacionais e registra sua indignação 252 

com a dificuldade ainda enfrentada por algumas famílias para conseguir entrar em 253 

contato com SEHAB, para renovação cadastral, retirada de termos e recebimento do 254 

auxílio aluguel, citando exemplos. Elogia a apresentação do Plano de Trabalho Social 255 

Preliminar, mas manifesta descontentamento e preocupação em relação aos prazos, 256 

pontuando que aguarda pela sua unidade definitiva há 10 anos, existindo famílias da 257 

Favela Aldeinha que aguardam há ainda mais tempo. Reclama da indefinição quanto 258 

ao início e término da construção. Ressalta, ainda, que as muitas das famílias já estão 259 

organizadas e mobilizadas, dispondo-se a continuar contribuindo com SEHAB nessa 260 

identificação. Sr. Luís Oliveira Ramos pede desculpas e informa que precisará se 261 

ausentar em razão de outra agenda programada. Encerradas as manifestações dos 262 

representantes, Sra. Mariana Ferreira de Melo esclarece que o PTS-P identifica 263 

ações e produtos a serem desenvolvidos e entregues, incluindo o Plano de 264 

Comunicação, que será construído por equipe especializada, a partir da análise da 265 

demanda e das características da intervenção. Destaca que também se angustiam em 266 

relação aos prazos, porém, explica ser fundamental que as ações do trabalho social 267 

sejam realizadas de forma casada com o desenvolvimento da obra, permitindo sua 268 

continuidade. Considera não ser possível antecipar a maior parte das ações do 269 

trabalho social, por dependerem do cronograma físico para o seu desenvolvimento. 270 

Esclarece, ainda, que o trabalho será pago conforme as ações sejam desenvolvidas e 271 

medidas. Quanto às divergências de datas apontadas, explica que SEHAB revisou o 272 

documento com ajustes finos após o envio do material aos representes e que a versão 273 

atualizada será compartilhada por SPUrbanismo com o GGOUCAB. Por fim, pontua 274 

que a equipe técnica considerará o histórico das ações e as especificidades da 275 

população alvo do atendimento habitacional, no momento de desenvolvimento das 276 

atividades em si. Sra. Marina de Camargo Campos esclarece que as dificuldades de 277 

contato com SEHAB/DTS-Centro decorrem de limitações impostas pelo trabalho 278 

remoto, como a ausência de ramais disponíveis, e explica os procedimentos adotados 279 
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em relação às ligações. Sra. Maria José do Prado Silva registra que, além dos 280 

ramais de SEHAB, será disponibilizada nova central de atendimento pelo número 281 

3292-1500, ramal 2, para entrar em contato com a equipe responsável pelo trabalho 282 

social no Subsetor A1. Sra. Marta Cristina Quinto Scarrone, da Gerenciadora 283 

Diagonal, complementa que a central telefônica fará o atendimento prévio, podendo 284 

agendar horário com a assistente social de referência da área, caso necessário. Em 285 

resposta a questionamento, Sr. Fábio Nascimento registra que, conforme Regimento 286 

Interno do GGOUCAB (art. 1º, §§ 2º e 3º), na ausência do Coordenador de SMUL, a 287 

reunião passa a ser conduzida pelo representante de SPUbanismo, destacando a 288 

presença do Sr. Marcelo Fonseca Ignatios, que passa a coordenar a reunião na 289 

ausência do Sr. Luís Oliveira Ramos. Na sequência, Sra. Jupira Cauhy apresenta 290 

dúvida sobre as ações e valores relativos ao trabalho social desenvolvido no âmbito da 291 

OUCAB, mencionando planilha disponível em processo SEI que indica pagamento 292 

com recursos da OUCAB no ano de 2021. Dispõe-se a mandar por escrito suas 293 

dúvidas para esclarecimentos posteriores e também a continuar o diálogo com a 294 

equipe responsável pelo trabalho social para adequações a partir da experiência dos 295 

representantes da sociedade civil junto ao território e à população, tendo em vista o 296 

objetivo comum de assegurar atendimento habitacional de qualidade para as famílias. 297 

Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Gerente de Planejamento e Monitoramento da 298 

SPUrbanismo, cumprimenta a todos e esclarece que não houve pagamento com 299 

recursos da OUCAB para o trabalho social, em 2021. Reforça que os pagamentos irão 300 

ocorrer na medida em que as ações programadas no Plano de Trabalho Social 301 

comecem a ser implementadas. Solicita que a representante especifique o documento 302 

mencionado para posterior esclarecimento. Sr. Fábio Nascimento informa que a 303 

reunião se aproxima do horário limite de duas horas previsto no Regimento Interno e 304 

Sr. Marcelo Fonseca Ignatios, representante titular da SPUrbanismo, assumindo a 305 

Coordenação da reunião, consulta os presentes sobre a possibilidade de continuidade. 306 

Sra. Jupira Cauhy retoma pedido de agendamento de reunião do Conselho Gestor de 307 

ZEIS para avaliar as 3ª e 4ª Etapas das Obras Emergenciais na Comunidade Água 308 

Branca e de agendamento de reunião da Comissão Técnica e do GGOUCAB para 309 

apresentação das alterações feitas no Termo de Referência da 5ª Etapa das Obras 310 

Emergenciais, considerando que o item de pauta também demandará tempo de 311 

discussão. Sugere que seja encaminhado material com mais detalhamento sobre o 312 

Termo de Referência da 5ª Etapa e que seja agendada nova reunião extraordinária 313 

para tratar desse tema. Dado o adiantado da hora, Sr. Marcelo Fonseca Ignatios 314 
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acolhe sugestão para que se agende nova reunião extraordinária para continuidade do 315 

debate sobre o PTS-P e do próximo item da pauta pendente, ficando pré-indicada a 316 

data de 03 de maio de 2021 para realização da reunião. Sra. Jupira Cauhy registra, 317 

ainda, o envio de e-mail contendo pedido de agendamento de reunião da Comissão 318 

Técnica do Subsetor A1para informações atualizadas sobre o processo do edital de 319 

licitação das unidades habitacionais e esclarecimentos sobre a resposta dada pela 320 

Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP ao Tribunal de Justiça do Estado de São 321 

Paulo – TJSP sobre os questionamentos do Ministério Público do Estado de São 322 

Paulo – MPSP. Sr. Fábio Nascimento confirma o recebimento da demanda e informa 323 

ter sido agendada reunião interna para avaliação do tema e posterior agendamento de 324 

reunião da Comissão Técnica. Encaminhados os temas da pauta, Sr. Marcelo 325 

Fonseca Ignatios agradece e a presença de todos e encerra a reunião às 19h30.  326 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL 
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Representante Titular          PEDRO L DE CASTRO ALGODOAL  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

Representante Titular          MARIA JOSÉ DO PRADO SILVA  

Representante Suplente NILSON EDSON LEONDAS  
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Representante Suplente ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO  
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Representante Titular          LAISA ELEONORA M STROHER  
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Representante Suplente BEATRIZ MESSEDER SANCHES  
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Representante Suplente ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA                             AUSENTE 
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