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das atividades de trabalho social planejadas a partir de 2021, 
num valor total de cerca de R$ 3 milhões. Considera que a ex-
pectativa de realização do Plano de Comunicação ainda é váli-
da ainda dentro de 2021, tendo em vista que a licitação de 
projeto executivo e obras do Subsetor A1 se mantém prevista 
para esse ano, demonstrando haver planejamento integrado 
das ações. Sra. Jupira Cauhy menciona que se referenciou à 
discussão de 2015 e 2016 para alertar a tomar cuidado com a 
discussão atual. Reitera desconhecer o Plano de Comunicação 
previsto para novembro de 2021, pedindo que o material seja 
encaminhado aos representantes. Sra. Maria Teresa Stape Affle-
ck esclarece que a reserva de valor de refere a Plano de Comu-
nicação que ainda será elaborado futuramente. Sra. Jupira 
Cauhy considera que as atas das 24ª e 25ª Reuniões Extraordi-
nárias ainda não foram disponibilizadas aos representantes, pe-
dindo que sejam encaminhadas com antecedência e que seja 
finalizada a discussão sobre o PTS, para compatibilização da 
questão. Alcançadas as duas horas de reunião, Sr. José Armênio 
de Brito Cruz consulta os presentes sobre a possibilidade de 
prorrogação. Seguindo para o item III da Ordem do Dia, Sra. 
Maria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro de Planejamen-
to Geral, demonstrando a expectativa das ações futuras da OU-
CAB. Destaca que, a partir da publicação dos Decretos Munici-
pais nº 60.391/2021 e 60.392/2021, há muitas indefinições, 
sendo possível considerar ações até 2026, no momento. Deta-
lha a previsão das intervenções em andamento com recursos de 
outorga onerosa, totalizando cerca de R$ 513 milhões em in-
vestimento a executar; e com recursos de CEPAC, totalizando 
cerca de R$ 3,5 milhões. Ressalta que o planejamento ainda 
depende da definição de várias ações, as quais serão atualiza-
das no decorrer do tempo. Sra. Jupira Cauhy pergunta a razão 
pela qual o EVEF não consta no Quadro de Planejamento Geral, 
sendo esclarecido pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck que se 
trata de apresentação em continuidade à 29ª Reunião Ordinária 
(21/06/2021) e que, a partir da deliberação, o EVEF será incluído 
no quadro da próxima reunião ordinária, não trazendo prejuízo 
à análise. Retomando o item IV da Ordem do Dia, referente aos 
informes sobre o andamento das intervenções, Sr. Nilson Edson 
Leonidas, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB, explica que o Edital de licitação do projeto 
executivo e obras das 728 unidades habitacionais do Subsetor 
A1 foi finalizado e seguirá para análise da Comissão Permanen-
te de Licitações - COPEL e do jurídico de COHAB, com publica-
ção prevista até o dia 28/08/2021. Destaca que, tendo em vista 
o valor da licitação acima de R$ 100 milhões, certamente passa-
rá por auditoria automática do Tribunal de Contas do Município 
– TCM. A partir de questionamento da Sra. Jupira Cauhy, explica 
que alguns apontamentos feitos pelo TCM em relação à licita-
ção da HIS Sete de Abril já foram replicados no Edital do Subse-
tor A1, buscando evitar atrasos decorrentes de questionamen-
tos futuros. Sra. Jupira Cauhy pergunta sobre o tempo estimado 
para o processo licitatório, sendo esclarecido pelo Sr. Nilson Ed-
son Leonidas os prazos mínimos previstos em Lei para cada 
etapa, destacando estarem sujeitos a recursos e suspensões. Na 
sequência, Sra. Jupira Cauhy pede para que, na próxima reunião 
ordinária do GGOUCAB, seja apresentado cronograma atualiza-
do do Subsetor A1 incluindo informações sobre a desmobiliza-
ção da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, sendo des-
tacado pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck que foi realizada 
vistoria no local e que as informações atualizadas podem ser 
apresentadas na próxima reunião. Encerrados os itens de pauta, 
Sr. Alexandre Baptista Pires agradece a todos e encerra a reu-
nião às 19h33.
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 PROCESSO Nº 7810.2020/0000114-9

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO 
DE GESTÃO DA OUC ÁGUA BRANCA

REALIZADA EM 20/09/2021

PLATAFORMA TEAMS
Às 17h17min, do dia 20 de setembro de 2021, excepcional-

mente por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante titular da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, na 
qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão, toma a palavra, 
cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em primeira 
chamada, a 30ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Ope-

previsão de reserva de R$ 150 milhões para HIS; a estimativa de 
arrecadação do leilão e quantos leilões serão realizados; como 
será viabilizada a PPP Habitacional dentro de um arranjo de 
operação urbana; os impactos decorrentes das alterações sobre 
a quota de garagem e em relação a possível perda de áreas 
públicas no Subsetor E2. Considera haver um problema de ges-
tão, para além da questão de judicialização, prejudicado pelo 
atropelo na condução recente das discussões dos projetos urba-
nos. Sr. José Armênio de Brito Cruz explica que a quantidade e 
valor de CEPAC a serem disponibilizados seriam definidos pelo 
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira - EVEF, partindo 
do valor mínimo estabelecido na Lei Municipal nº 17.561/2021, 
o que foi inviabilizado pela suspensão da Lei. Pontua que esses 
valores mínimos são definidos a partir de estudos técnicos, ela-
borados pelos profissionais da SPUrbanismo. Considera que as 
questões, os desafios e a busca por aprimoramento dos instru-
mentos de transformação urbana estão colocados, entendendo 
como válidos os debates na tentativa de abrir soluções. Na se-
quência, tendo em vista a limitação de horário da representante 
titular da São Paulo Obras – SPObras, propõe antecipar o item 
IV da Ordem do Dia. Passando ao andamento das intervenções, 
Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da São 
Paulo Obras – SPObras, informa que, a partir dos Decretos Mu-
nicipais nº 60.391 e 60.392, de 22 de julho de 2021, que redefi-
niram a distribuição das ações entre SPUrbanismo e SPObras, a 
licitação de projeto do Prolongamento da Av. Auro Soares de 
Moura Andrade e Conexões, que havia sido finalizada e enviada 
para SMUL, retornou à SPObras para prosseguimento. Detalha 
que o processo está atualmente tramitando para liberação or-
çamentária para posterior assinatura do contrato em SIURB e 
emissão da Ordem de Serviço na SPObras. Quanto aos estudos 
ambientais, informa que o material para licitação foi revisado, 
complementando a instrução do processo, com publicação do 
Edital no Diário Oficial da Cidade - D.O.C. em 22/07/202 e previ-
são de abertura dos envelopes em 09/09/2021. Quanto ao ma-
terial expropriatório, necessário para as áreas a serem desapro-
priadas, informa que a licitação da nova ata de registro de 
preço de SIURB para esse tipo de material foi anulada, em 
11/08/2021, e que nova licitação será publicada em breve. Ex-
plica que ainda há prazo no cronograma do empreendimento 
para aguardar a nova licitação, estando também em estudo 
eventual solução alternativa. Em relação às Obras Complemen-
tares de Drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água 
Preta, informa que, a partir dos Decretos Municipais nº 60.391 e 
60.392/2021, foram retomadas as ações na SPObras para con-
clusão do material para a licitação do projeto executivo; assim 
como as ações para conclusão do material para a licitação do 
estudo de bacia e projeto para o Córrego Água Branca, que se-
guirá após concluídas as ações referentes aos Córregos Sumaré 
e Água Preta. Sobre a Ligação Viária Pirituba-Lapa, informa que 
o contrato foi retomado em 09/08/2021, conforme publicação 
em D.O.C. de 10/08/2021, exclusivamente para manutenção do 
canteiro e entorno, monitoramento geotécnico e vigilância da 
área, em conformidade à decisão judicial. Em paralelo a isso, 
informa que a PMSP e o Ministério Público do Estado de São 
Paulo - MPSP estão em tratativas para a retomada das obras, 
com Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 
08/07/2021 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pros-
seguindo com o item II da Ordem do Dia, Sra. Maria de Fátima 
do N. Niy, Gerente Financeira da SPUrbanismo, cumprimenta a 
todos e passa a apresentar uma introdução ao orçamento públi-
co, com base em Cartilha da Secretaria Municipal da Fazenda, 
detalhando o processo orçamentário no Município de São Pau-
lo, com explicação e cronograma das peças orçamentárias. Ex-
plica que o Programa de Metas – PdM corresponde às prioriza-
ções do Prefeito eleito, com vigência de quatro anos 
(2021-2024), indicando endereço eletrônico para acesso à ver-
são inicial do documento. Informa estar em elaboração o Plano 
Plurianual - PPA 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO 2022, como instrumentos de planejamento e orientação. 
Em relação à Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, comenta que, 
em agosto de 2021, SPUrbanismo recebeu as previsões de des-
pesas dos órgãos executores e estão trabalhando na análise e 
consolidação dos valores referentes às operações urbanas para 
encaminhar à SMUL. Apresenta o caminho para acompanha-
mento da execução orçamentária no site da Secretaria Munici-
pal da Fazenda – SF; exemplo de dotação orçamentária, expli-
cando como ela se compõe; e exemplo de uma dotação 
específica da OUCAB, destacando a alteração da Unidade Orça-
mentária de SMUL para o número 29. Explica que a previsão 
orçamentária da OUCAB de 2021 foi elaborada com base nas 
informações recebidas dos órgãos executores, sendo posterior-
mente encaminhadas para SMUL e SF e que, a partir disso, os 
processos com solicitação de nota de reserva com transferência 
são analisados de forma conjunta entre as áreas de SPUrbanis-
mo sobre os aspectos de intervenções, de recursos financeiros e 
orçamentários. Em relação ao previsto para 2021, destaca a re-
serva e empenho de valores para o Gerenciamento do Projeto 
Básico do Subsetor A1 (R$ 141.000); Projeto Básico do Subsetor 
A1 (R$ 370.000); Fiscalização de CEPAC (R$ 6.859); Escritura-
ção de CEPAC (R$ 44.400); e para Projeto Executivo e Obras do 
Subsetor A1 (R$ 1.417.958). Destaca, ainda, que encontra-se 
em análise por SPUrbanismo/GFI processo solicitando liberação 
de recursos para Trabalho Social no Subsetor A1 (R$ 30.091), 
referente ao Plano de Comunicação previsto no Plano de Traba-
lho Social, apresentado nas 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias, 
que será desenvolvido em paralelo ao projeto executivo, com 
previsão de execução para novembro de 2021. Por fim, conside-
rando o referido item, informa o valor total reservado até o 
momento (R$ 2.010.308). Sra. Jupira Cauhy questiona não ha-
ver aprovação sobre o valor a ser destinado para trabalho so-
cial, em 2021, pedindo maiores esclarecimentos. Sra. Maria de 
Fátima do N. Niy esclarece que o recurso previsto e reservado 
para o produto Plano de Comunicação, previsto no Plano de 
Trabalho Social apresentado nas 24ª e 25ª Reuniões Extraordi-
nárias, refere-se a valor de outorga onerosa liberado pelo Minis-
tério Público do Estado de São Paulo – MPSP para o Subsetor 
A1, havendo o entendimento da equipe de SPUrbanismo de que 
não é necessária deliberação do Grupo de Gestão para o Plano 
de Trabalho Social. Explica que o referido Plano de Comunica-
ção será executado de forma vinculada ao desenvolvimento do 
projeto executivo das HIS do Subsetor A1. Caso o projeto execu-
tivo não aconteça na data prevista, o Plano de Comunicação 
também não acontecerá. Sra. Jupira Cauhy registra que o Plano 
de Trabalho Social foi apresentado e considerado insuficiente 
pelos representantes da sociedade civil, considerando não te-
rem sido concluídos os questionamentos e esclarecimentos. En-
tende que o conteúdo relacionado ao trabalho social precisa ser 
analisado com cuidado, diferenciando as fontes de recursos en-
tre outorga onerosa e CEPAC. Sra. Maria de Fátima do N. Niy 
esclarece que o Plano de Trabalho Social foi apresentado inicial-
mente contemplando o Subsetor A1 e a Comunidade Água 
Branca, mas que, a partir de solicitação anterior dos represen-
tantes, as ações referentes ao Subsetor A1 já foram apresenta-
das de forma separada nas 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias. 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora da Presidência da 
SPUrbanismo, considera ser importante não confundir o traba-
lho social passado, realizado em 2015 e 2016, amplamente 
questionado, com o trabalho social futuro, que faz parte do pe-
dido de desbloqueio de recursos de outorga onerosa ao MPSP e 
é importante para que a intervenção do Subsetor A1 seja execu-
tada. Explica que, para que a intervenção de fato aconteça, não 
há como desvincular a realização do trabalho social, razão pela 
qual o desbloqueio de recursos contemplou tanto o projeto e 
obra quanto o gerenciamento social e gerenciamento físico, 
com valor que abarca todo o período das obras. Pontua que, nas 
24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias, o Plano de Trabalho Social 
foi apresentado detalhadamente e esclarecidas as dúvidas, sen-
do apontada a necessidade de um valor de R$ 30 mil para início 

primeiros R$ 150 milhões arrecadados nos leilões públicos de 
CEPAC, pergunta se a reserva é válida para todo e qualquer lei-
lão realizado, destacando que irá impactar nas prioridades de 
intervenções elencadas no prospecto de 2014. Sr. José Armênio 
de Brito Cruz esclarece ter a informação de que a previsão de 
revisão dos melhoramentos públicos foi colocada por uma ne-
cessidade de adequação na Gleba Pompéia, em função de em-
preendimentos já aprovados por direito de protocolo que invia-
bilizavam o arruamento da forma como estava previsto. Em 
relação ao artigo 5º, partir da leitura da Lei, entende que os 
R$150 milhões se aplicariam sobre o valor arrecadado em qual-
quer leilão, considerando ser necessária confirmação jurídica 
sobre esse entendimento. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, 
representante titular de Entidades Profissionais, Acadêmicas ou 
de Pesquisa – IAB, agradece pela apresentação e reafirma posi-
ções enquanto representante do GGOUCAB. Destaca que a pre-
ocupação sobre a condução do processo democrático da revi-
são da Lei da OUCAB, recorrentemente manifestada a 
representantes do Executivo e do Legislativo, acabou culminan-
do em ADIN, o que atrasa ainda mais o andamento das ações e 
a efetivação da política pública nesse território. Comenta, de 
forma geral, sobre a condução de vários planos e projetos de-
senvolvidos pela SPUrbanismo, considerando que aprovações às 
pressas na Câmara Municipal de São Paulo - CMSP, sem respei-
tar o devido processo participativo, ao invés de garantirem cele-
ridade, têm levado à judicialização e suspensão de processos. A 
esse respeito, destaca a importância de se respeitar e realizar os 
processos participativos de forma ampla. Considera ainda ser 
importante traduzir alguns aspectos técnicos no debate sobre 
nova Lei junto ao GGOUCAB, de modo a tornar o entendimento 
sobre os impactos decorrentes das mudanças mais acessível à 
população em geral, caso retorne à vigência da Lei. Nesse senti-
do, pergunta sobre a governabilidade dos primeiros R$ 150 mi-
lhões a serem arrecadados nos próximos leilões, com reserva 
específica para ações de HIS, tendo em vista o rol de interven-
ções previstas no prospecto de 2014, ainda a serem executadas. 
Comenta que as obras priorizadas no prospecto, quando não fi-
nalizadas, costumam ser mantidas dentre as intervenções a se-
rem executadas com recursos arrecadados nos próximos leilões. 
Descreve também ser uma novidade a previsão de Parceria Pú-
blico-Privada – PPP Habitacional inserida em área de operação 
urbana, a qual dispõe de forma de gestão própria, voltada ao 
atendimento habitacional de famílias oriundas do perímetro. 
Recuperando experiências anteriores na Cidade de São Paulo, 
faz considerações sobre a dificuldade de acesso da população 
com renda de 0 a 3 salários mínimos à habitação via PPP, em 
decorrência dos requisitos exigidos para o financiamento, de-
monstrando preocupação de que essa política habitacional não 
atinja a faixa mais numerosa do déficit habitacional. Por tal ra-
zão, registra a importância de discussão dessa regulamentação 
junto ao GGOUCAB. Em relação à quota de garagem máxima 
(art. 7º), que passa de 28m² para 32m², comenta que trará im-
pacto no aumento do número de vagas por unidade habitacio-
nal, contrariando longa e vasta discussão sobre desincentivar o 
uso do automóvel individual na cidade, em especial em área 
bem servida por transporte público, inclusive com previsão de 
nova linha e estações de metrô. Considera, por fim, que o artigo 
8º mereceria mais atenção, por se desdobrar em várias ques-
tões, perguntando a respeito dos impactos da revogação da 
vinculação de porcentagem mínima dos recursos destinados à 
HIS para a compra de terrenos (art. 12, § 4º), tendo em vista a 
necessidade de formação de um banco de terras público em 
áreas bem localizadas para efetivação da política pública de 
habitação; e da retirada da prioridade de utilização de estoques 
para unidades habitacionais incentivadas, referentes a aparta-
mentos menores que poderiam beneficiar público de classe mé-
dia baixa, questionando como essa alteração repercute na pro-
dução imobiliária ao longo do tempo. Sobre a viabilização da 
urbanização da Gleba Pompéia, descreve que o assunto nunca 
foi debatido junto ao GGOUCAB, ponderando que os dispositi-
vos revogados obrigavam o reloteamento do Subsetor E2 em 
conjunto com todos os proprietários, com exigência de doação 
de áreas públicas. Entende que a possibilidade de parcelamento 
do solo isoladamente por cada proprietário possa reduzir as 
áreas públicas a serem doadas, questionando o que a popula-
ção pode perder com mudança, em termos de usos públicos e 
coletivos. Sr. José Armênio de Brito Cruz esclarece que a gestão 
da OUCAB continua sendo feita pelo Grupo de Gestão. Sobre a 
questão da PPP Habitacional, explica que o déficit habitacional 
da Cidade de São Paulo é muito grande e que para enfrentá-lo 
é necessária uma variedade de instrumentos, sendo a PPP uma 
das alternativas, considerando a demanda das diversas faixas 
de renda. Com relação à Gleba Pompéia e às unidades incenti-
vadas, entende não adiantar criar obrigatoriedades na política 
urbana, mas sim fomentar a atuação do mercado. Explica que o 
Plano Diretor Estratégico - PDE levantou diversas oportunida-
des, como os eixos de estruturação, além das quatro operações 
urbanas vigentes, considerando que há diversas possibilidades 
de atuação do mercado. Considera, ainda, que o desincentivo 
ao automóvel é uma questão maior, não se dando apenas pelos 
metros quadrados de quota de garagem. Nesse sentido, destaca 
que o mercado é um parceiro da operação urbana e, caso não 
haja interesse desse ator, o instrumento não funciona, citando 
como exemplo o leilão da OUCAB, realizado em 2015. Entende 
que a judicialização exacerbada dos instrumentos urbanos não 
contribui com a transformação da cidade, já que o tempo é um 
fator a ser considerado na construção e implementação dos 
projetos urbanos. Entende que os instrumentos de planejamen-
to da cidade precisam ser implementados para dar resposta às 
necessidades do momento, levando em conta que a dinâmica se 
altera ao longo do tempo. Ressalta, ainda, o caráter multidisci-
plinar das propostas, comenta sobre o aprimoramento técnico e 
coloca-se à disposição para a discussão, destacando que as 
questões são importantes para a sociedade como um todo. Dis-
corre que a discussão pública sobre os projetos de intervenção 
urbana e a revisão das leis das operações urbanas foi feita de 
forma extensa junto à sociedade. Sra. Jupira Cauhy comenta 
que a judicialização da Lei Municipal nº 17.561/2021 ocorre 
exatamente porque alguns quesitos não foram cumpridos, em 
especial por não ter sido precedida de planejamento técnico e 
não ter assegurado a efetiva participação popular. Pede para 
entender melhor o artigo 12-B, questionando quais subsídios da 
OUCAB serão utilizados para a aquisição de unidades habita-
cionais de interesse social. Por fim, retoma dados do leilão de 
2015, pergunta se o próximo leilão precisará cumprir o previsto 
no prospecto de 2014 em relação a quantidade de CEPAC ofer-
tados. A partir disso, simula quanto seria a arrecadação caso os 
títulos sejam vendidos pelo valor mínimo aprovado em Lei, co-
mentando não corresponder à projeção noticiada pelo Secretá-
rio Municipal de Urbanismo e Licenciamento à imprensa, com 
valor muito superior. Lembra que a projeção de arrecadação 
não é suficiente para arcar com todas as intervenções previstas 
em Lei. Comenta que o prospecto de 2014 contempla interven-
ções de drenagem, viárias e de equipamentos públicos, essen-
ciais para garantir moradia digna à população, pedindo mais 
informações sobre o impacto da redução dos valores mínimos 
de CEPAC na execução do programa de intervenções e quais 
delas serão priorizadas. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher 
comenta sobre a condução do processo de discussão pública do 
PL 397/2018, encaminhado em sua íntegra apenas instantes 
antes da votação na CMSP. Discorre que a apenas a quantidade 
de agendas realizadas não assegura um processo efetivamente 
participativo, considerando que um processo adequado deve 
abranger uma construção conjunta. Retoma que a opinião pú-
blica havia rechaçado o PL original e que o seu substitutivo 
trouxe novas questões a serem discutidas, piorando aspectos do 
anterior. Demonstra preocupação de que boa parte das dúvidas 
dos representantes não foi esclarecida, reiterando questiona-
mentos sobre as intervenções a serem priorizadas, a partir da 

Sr. José Armênio de Brito Cruz apresenta a Lei nº 17.561, de 4 
de junho de 2021, que altera disposições da Lei nº 15.893, de 7 
de novembro de 2013 – Operação Urbana Consorciada Água 
Branca, considerando as dúvidas dos representantes recepcio-
nadas. Inicialmente, informa que, em 10 de agosto de 2021, o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deferiu pedi-
do de liminar suspendendo a vigência e a eficácia da Lei nº 
17.561/2021 até o julgamento final da ação. Manifesta surpresa 
e preocupação a partir da referida Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade - ADIN, que seguirá em discussão em outras instâncias, 
comentando sobre o atraso que isso acarretará na implantação 
do programa de intervenções da OUCAB e em relação às neces-
sidades existentes na região. Contextualiza que, considerando a 
pequena resposta do mercado ao primeiro leilão de CEPAC, a 
nova Lei foi proposta pelo Executivo com a intenção de colocar 
a OUCAB em funcionamento, adequando os valores mínimos de 
CEPAC com base em estudo desenvolvido por SPUbanismo. So-
bre as modificações trazidas pela Lei nº 17.561/2021 em rela-
ção ao anteriormente previsto na Lei nº 15.893/2013, destaca: a 
alteração do artigo 12, aumentando de 22% para 30% o per-
centual do total dos recursos arrecadados a serem destinados à 
construção e recuperação de habitações de interesse social, 
reurbanização de favelas e programas vinculados ao Plano Mu-
nicipal de Habitação, de forma alinhada com a porcentagem 
estabelecida no Plano Diretor Estratégico – PDE para os recur-
sos arrecadados pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano – 
FUNDURB; a inclusão do artigo 12-A autorizando a utilização 
de terrenos públicos situados no território da OUCAB para a 
produção de HIS 1, por meio de parcerias com o setor privado, 
associações e cooperativas habitacionais, bem como autorizan-
do parcerias com o setor privado que viabilize a realização de 
permuta de terrenos públicos situados no território da OUCAB 
para a produção de HIS 1, mediante regulamentação por decre-
to; e a inclusão do artigo 12-B autorizando o Poder Executivo a 
conceder subsídio habitacional utilizando recursos da OUCAB 
para a aquisição de unidades de HIS 1, também sendo necessá-
ria regulamentação. Nesse sentido, explica ser interessante ter a 
maior variedade possível de procedimentos e ações para viabili-
zar a produção de HIS 1, de modo a enfrentar o grave déficit 
habitacional da cidade. Quanto à definição de preços de CEPAC, 
explica metodologia a ser utilizada, simulando empreendimen-
tos imobiliários por setor em comparação com a cidade como 
um todo, pressupondo Taxa Interna de Retorno em torno de 
20%. Ressalta o entendimento de que a operação urbana con-
sorciada é um instrumento dinâmico. Portanto, a Lei define o 
preço mínimo do CEPAC e, posteriormente, o Estudo de Viabili-
dade Econômica e Financeira – EVEF indicará o preço a ser efe-
tivamente ofertado no próximo leilão, podendo aumentar o va-
lor definido em Lei, mas não diminuí-lo. Comenta que havia a 
intenção de realizar o EVEF e o próximo leilão ainda em 2021, 
porém, com a suspensão da Lei Municipal nº 17.561/2021, não 
é possível afirmar que esses prazos serão cumpridos com segu-
rança. Recupera os valores de CEPAC para uso residencial e 
não-residencial propostos pelo Executivo no Projeto de Lei de 
2013 (R$ 920,00 para CEPAC-nR e R$ 800,00 para CEPAC-R) e 
aqueles aprovados na Lei nº 15.893/2013 (R$ 1.600,00 para 
CEPAC-nR e R$ 1.400,00 para CEPAC-R), destacando que houve 
ampliação do programa de intervenções da OUCAB na Câmara 
Municipal de São Paulo – CMSP, à época, o que motivou o au-
mento do valor mínimo de CEPAC. Esclarece que o instrumento 
operação urbana consorciada se propõe a captar parte da valo-
rização imobiliária gerada em determinado território e que os 
valores de CEPAC propostos são definidos em estudos técnicos 
baseados na dinâmica do mercado, que se altera conforme o 
tempo, e não apenas como resultado do programa de interven-
ções. Nesse contexto, descreve ajuste do valor mínimo de CE-
PAC trazido pelo artigo 3º da Lei nº 17.561/2021 (R$ 1.100,00 
para CEPAC-nR e R$ 900,00 para CEPAC-R), com previsão de 
arrecadação em torno de R$ 2,088 bilhões. Ressalta que os va-
lores foram estabelecidos a partir de estudo desenvolvido pela 
SPUrbanismo e que a equipe responsável pela estruturação de 
projetos territoriais é formada por profissionais economistas, 
arquitetos e advogados. A partir do valor estimado das inter-
venções (cerca de R$ 4,8 bilhões), destaca o artigo 75 da Lei nº 
15.893/2013, o qual prevê que as despesas decorrentes de sua 
execução correrão por recursos disponíveis nas contas vincula-
das à OUCAB ou de dotações próprias, citando como exemplo 
as primeiras ações da Ligação Viária Pirituba Lapa, desenvolvi-
das com recursos do FUNDURB. Ainda sobre o artigo 3º, que al-
tera os artigos 40 e 41 da Lei nº 15.893/2013, destaca ter sido 
incluída disposição sobre a aquisição de terrenos relativos ao 
programa de intervenções para a área da OUCAB. Em relação 
ao artigo 4º, cita as mudanças ocorridas nos fatores de equiva-
lência de CEPAC nos Subsetores C, H e I, que buscam balizar os 
valores pelo interesse do mercado, levantado pelo estudo eco-
nômico elaborado por SPUrbanismo, comparativamente com 
outras áreas da cidade. Destaca que o artigo 5º traz como ino-
vação a previsão de reserva de R$ 150 milhões, dentre os valo-
res iniciais arrecadados nos leilões públicos de CEPAC, especifi-
camente para aplicação em HIS 1, no intuito de atender à 
demanda de habitação do recorte territorial. Quanto ao artigo 
6º, informa sobre a previsão de elaboração de projeto de lei 
complementar pelo Executivo, em até 180 dias a partir da publi-
cação da Lei nº 17.561/2021, contendo os melhoramentos pú-
blicos que deverão garantir a qualidade ambiental e o devido 
suporte viário às demandas oriundas do adensamento decor-
rente da Lei nº 15.893/2013. Destaca que, nos estudos realiza-
dos, será considerada a necessidade de eventuais adequações 
com relação aos melhoramentos previstos, citando como exem-
plo a Gleba Pompéia. Em relação ao artigo 7º, pontua ajuste na 
quota de garagem máxima (32m²), constante no Quadro II da 
Lei nº 15.893/2013, visando à atração do mercado para viabili-
zar a execução do plano de intervenções da OUCAB. Justifica a 
revogação do § 4º do artigo 12 da Lei nº 15.893/2013 com base 
na inclusão dos artigos 12-A e 12-B, que ampliam as possibili-
dades de aquisição de terrenos e a produção de novas unidades 
de HIS 1; a revogação dos §§ 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 46, como 
adequação ao atual contexto de mercado, em que a obrigato-
riedade não se faz mais necessária; e dos §§ 2º e 6º do artigo 
50, com o objetivo de viabilizar a urbanização do Subsetor E2 
– Gleba Pompéia.

Conclui ressaltando que foram apresentadas as justificati-
vas para as modificações propostas, apesar da suspensão da Lei 
nº 17.561/2021. Aberta a palavra aos presentes, Sra. Jupira 
Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalhadores 
do Perímetro da Operação Urbana, agradece pela reunião extra-
ordinária em atendimento ao pedido do GGOUCAB de entender 
as disposições da Lei nº 17.561/2021. Contextualiza o pedido, 
discorrendo que durante todas as audiências públicas realiza-
das tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo foi apresenta-
do um Projeto de Lei nº 397/2018, diferente do substitutivo 
aprovado pelos vereadores, o qual não foi disponibilizado pre-
viamente e nem discutido com a sociedade. Registra que os re-
presentantes da sociedade civil no GGOUCAB desconhecem os 
estudos realizados por SPUrbanismo para embasar as propostas 
e que tiveram acesso ao conteúdo integral da Lei apenas após a 
sua publicação no Diário Oficial da Cidade – D.O.C. Sobre as al-
terações, comenta que o artigo 12-C, importantíssimo para a 
sociedade civil, em especial para a população de baixa renda, 
foi vetado pelo Prefeito. Menciona a previsão constante no arti-
go 6º de envio, em até 180 dias, de projeto de lei complementar 
contendo os melhoramentos públicos decorrentes da Lei nº 
15.893/2013, questionando qual o objetivo e a abrangência da 
revisão dos melhoramentos estabelecidos no artigo 10, que in-
cluem melhoramentos viários, áreas verdes e institucionais; e 
como se dará o processo de discussão do tema, uma vez que 
essa alteração pode impactar no atendimento de diretrizes e 
objetivos da OUCAB. Sobre o artigo 5º, que corresponde à desti-
nação especificamente para habitação de interesse social dos 
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haja perspectiva definida sobre sua continuidade. Finalizados os 
esclarecimentos, agradece a presença e as contribuições de to-
dos, encerrando os trabalhos às 18h54.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIA-
MENTO – SMUL
Representante Titular  JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS AUSENTE

SÃO PAULO URBANISMO
Representante Titular  BRUNA MARIA DA R F ALMANSA LOPES
Representante Suplente ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSI-
TO - SMT
Representante Titular  DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA AUSENTE
Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB
Representante Titular  MARINA DE CAMARGO CAMPOS
Representante Suplente NILSON EDSON LEONIDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-
BIENTE – SVMA
Representante Titular  ERIKA VALDMAN AUSENTE
Representante Suplente LUCIA NOEMIA SIMONI AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SM-
SUB
Representante Titular  CYRA MALTA OLEGÁRIO DA COSTA
Representante Suplente ROBERTA CAVALCANTE DAMASCENO  AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF
Representante Titular  WILSON CABRAL DA SILVA
Representante Suplente PATRICIA MARIA DRAGO AUSENTE

SÃO PAULO OBRAS – SPObras
Representante Titular  ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI
Representante Suplente ALEXANDRE MARQUES NOGUEIRA COBRA

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – INSTITUTO 
ROGACIONISTA SANTO ANÍBAL
Representante Titular  DULCINEA PASTRELLO
Representante Suplente ADRIANA PATRÍCIA BOGAJO

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS OU DE 
PESQUISA 
Representante Titular  LAISA ELEONORA MAROSTICA STROHER
Representante Suplente PAULA FREIRE SANTORO AUSENTE

EMPRESÁRIO COM ATUAÇÃO NA REGIÃO
Representante Titular  VLADIMIR JOSÉ ISZLAJI
Representante Suplente BEATRIZ MESSEDER SANCHES AUSENTE

MOVIMENTO DE MORADIA COM ATUAÇÃO NA RE-
GIÃO
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  AUSENTE
Representante Suplente EMERSON DA SILVA  AUSENTE
Representante Suplente ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS AUSENTE
Representante Suplente GISLENE FERREIRA A SANT’ANA  AUSENTE

MORADORES OU TRABALHADORES DO PERÍMETRO 
EXPANDIDO 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 SILVA AKEL AYOUB AUSENTE

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/001

ASS.: PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALI-
DADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
CONTRATUAL.

INTERESSADO: SP TRANSPORTE ACESSÍVEL 
EIRELI - EPP.

À vista dos elementos contidos do presente e nos termos 
da manifestação de fls. 02 a 06, na qual o responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato aponta (NÃO 
ATENDER CORRIDA JÁ CONFIRMADA PELA CREDENCIA-
DA), conduta caracterizada como descumprimento das obriga-
ções assumidas conforme a CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1 do 
contrato nº 2016/0355-02-00, no exercício da competência 
prevista no artigo 87, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, com-
binado com o artigo 18, § 1º, inciso IX, artigo 54, inc. II, e artigo 
57 do Decreto Municipal nº 44.279/03, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 47.014/06, DETERMINO a instauração de proce-
dimento de aplicação de penalidade contra a empresa TRANS-
PORTE ACESSÍVEL EIRELI - EPP., CNPJ 31.798.140/0001-80, 
ficando a referida empresa INTIMADA a apresentar, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da presente publicação, 
defesa prévia contra a proposta de multa fundada no item 
8.1 CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES do instrumento 
de ajuste, no montante de R$ 112,50 (cento e doze reais e 
cinquenta centavos).

03 de janeiro de 2022.
Atenciosamente
SIMÃO SAURA NETO
Superintendente de Engenharia Veicular e
Mobilidade Especial
DO/SEM

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 
42/2021-SGM

CONTRATO ADITADO N.º: 024/2018-SGM
PROCESSO Nº: 6010.2018/0001857-7
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA 

DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de locação 

de aeronave com asa rotativa – HELICÓPTERO, com motor a 
reação (turbina) a ser utilizada pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal ou por pessoa que ele determinar.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual 
por 12 (doze) meses, sem aplicação de reajuste de preços.

VALOR ESTIMATIVO DO ADITAMENTO: R$ 3.601.315,20 
(três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e quinze reais e 
vinte centavos)

DOTAÇÃO N.°: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
a)-TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete 

- SGM.
b)–JORGE BITAR NETO, Sócio gerente da empresa HELI-

MARTE TÁXI AÉREO LTDA.

cussão. Em resposta a questionamento da Sra. Jupira Cauhy, Sr. 
José Armênio de Brito Cruz pontua que o licenciamento am-
biental das alças de acesso será feio de forma apartada, de 
modo a não comprometer o andamento das obras da ponte. 
Aberta a palavra aos presentes, Sra. Jupira Cauhy pergunta so-
bre a previsão de prazo para retomada da licitação de drena-
gem dos Córregos Água Preta e Sumaré, sendo respondido pela 
Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi que, em função de mudança de 
setor em SPObras, buscará a informação internamente e a com-
partilhará com o GGOUCAB, por e-mail, em até 15 dias. Prosse-
guindo com o item II.a da Ordem do Dia, retomando tópico so-
bre o Subsetor A1, em esclarecimento à dúvida levantada pelos 
representantes durante a 27ª Reunião Extraordinária, Sra. Mari-
na de Camargo Campos passa a apresentar informações sobre 
o Plano de Comunicação, que integra o Plano de Trabalho Social 
Preliminar – PTS-P. Recupera histórico dos momentos em que o 
PTS-P do Subsetor A1 foi abordado junto ao GGOUCAB, em 
reuniões, e-mail e disponibilização do processo SEI nº 
6014.2020/0001323-6, expressando o entendimento de SEHAB 
de que o PTS é uma prerrogativa do trabalho social, tendo seus 
protocolos pré-estabelecidos pela Secretaria e não sendo passí-
vel de aprovação pelo GGOUCAB. A partir da apresentação feita 
ao Grupo de Gestão, considera que são possíveis pequenas 
adaptações do Plano ao longo do seu desenvolvimento. Contex-
tualiza que o Plano de Comunicação é um instrumento que es-
trutura e formaliza o planejamento de comunicação da inter-
venção no Subsetor A1 entre todas as partes envolvidas e 
conforme todas as etapas do trabalho técnico-social contempla-
das no PTS. Reitera esclarecimento de que a elaboração do Pla-
no de Comunicação está atrelada ao andamento do projeto 
executivo e obra do Subsetor A1, acompanhando seu cronogra-
ma. Apresenta que a metodologia proposta busca ampliar o co-
nhecimento em relação ao projeto, contribuindo para minimizar 
os impactos negativos gerados com a sua implantação, bem 
como para potencializar os resultados esperados. Explica que o 
Plano de Comunicação se relaciona com as ações de cada fase 
do projeto, como um processo em constante construção junto à 
comunidade, a partir das diretrizes e protocolos pré-estabeleci-
dos. Conceitua e exemplifica as ferramentas de comunicação e 
a estrutura de planejamento, destacando ações e peças que 
poderão ser utilizadas na condução dos trabalhos e no relacio-
namento com as famílias para cada fase e etapa do projeto 
(pré-obras, obras/ pré-ocupação e pós-obras/ pós-ocupação), 
cumprindo os objetivos estabelecidos. Aberta a palavra aos 
presentes, Sra. Jupira Cauhy registra que o material apresenta-
do não foi encaminhado com antecedência aos representantes 
e reforça questionamento referente ao recurso de outorga one-
rosa a ser destinado ao trabalho social, sem que a discussão do 
tema tenha sido finalizada junto ao GGOUCAB. Considera que 
algumas peças e meios de comunicação apresentados são ina-
dequados e pede para que o conceito do Plano de Comunicação 
se adéque à realidade do público-alvo do Subsetor A1, lembran-
do que as famílias oriundas das Favelas do Sapo e Aldeinha es-
tão dispersas pela cidade. Nesse sentido, coloca-se à disposição 
para contribuir, destacando que as representantes da sociedade 
civil conhecem e têm acesso às famílias, acompanhando o coti-
diano e as dificuldades enfrentadas por elas. Sra. Severina Ra-
mos do Amaral da Silva compartilha das questões colocadas 
pela Sra. Jupira Cauhy, destacando que há necessidade de con-
vidar e mobilizar as famílias, através de reuniões e outros meios 
de comunicação, para engajamento e andamento da questão. 
Sra. Marina de Camargo Campos compreende que a demanda 
do Subsetor A1 é específica e dispersa pela cidade, mas esclare-
ce que a realização do trabalho social é pensada a partir da 
demanda definida. Reforça que, ainda que as famílias estejam 
espacialmente espalhadas, já estarão identificadas. Sra. Maria 
Teresa Stape Affleck, Assessora da Presidência da SPUrbanismo, 
explica que o intuito da apresentação foi esclarecer as dúvidas 
apresentadas pelos representantes durante a 27ª Reunião Ex-
traordinária (16/08/2021). Afirma que as peças e meios de co-
municação apresentados são um exemplo abrangente a ser tra-
balhado ao longo das fases de pré-obras, obras, pré-ocupação, 
pós-obras e pós-ocupação, que terão início em 2021 ou 2022 e 
seguirão até 2025, adaptando-se às demandas. Esclarece que o 
material demonstrado elucida o escopo do Plano de Comunica-
ção a ser estruturado com o valor reservado de R$ 30.091. Na 
sequência, Sra. Jupira Cauhy pede para que seja apresentada a 
estrutura do Plano de Comunicação para melhor compreensão 
do GGOUCAB, como parte do controle social envolvendo recur-
sos públicos. Sr. José Armênio de Brito Cruz coloca não ser papel 
do Grupo de Gestão questionar a metodologia do Plano de Tra-
balho Social, que se trata de peça técnica, sob acompanhamen-
to de SEHAB. Sra. Jupira Cauhy justifica o pedido relatando o 
histórico de debate do tema junto ao GGOUCAB, constatando 
melhora na apresentação do material em decorrência do acú-
mulo de discussões. Sr. Caio Boucinhas, representante titular 
dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Ur-
bana, cumprimenta a todos, considera importantes as observa-
ções da Sra. Jupira Cauhy e elogia que o Plano de Trabalho So-
cial também tenha a função de informar e envolver o Grupo de 
Gestão, o que pode contribuir para que os representantes do 
poder público e da sociedade civil sejam mais parceiros. Consi-
dera ser angustiante as informações aos futuros moradores do 
Subsetor A1, que esperam por uma solução habitacional há 
mais de dez anos, tendo em vista os constantes atrasos de cro-
nograma mesmo com recursos disponíveis para as unidades 
habitacionais. Pede maior precisão nas informações sobre os 
atrasos de cada etapa do Subsetor A1. Dando sequência ao 
item II.a da Ordem do Dia, Sr. José Armênio de Brito Cruz relata 
reunião realizada com a Secretaria Municipal de Cultura – SMC, 
envolvendo procuradores de SMC e de SMUL, para discussão da 
realização da licitação do Levantamento do Patrimônio Cultural 
como técnica e preço, argumentando se tratar de trabalho mui-
to específico e detalhado para ser contratado através de pre-
gão. A partir disso, informa ter ficado acordado que SMC avalia-
rá a realização da licitação do tipo técnica e preço, com 
possibilidade de convocação de audiência pública para discus-
são. Descreve, ainda, ter sido realizado novo levantamento de 
preços por SMC e que o valor referencial, anteriormente identi-
ficado como cerca de R$ 300 mil, passou a aproximadamente 
R$ 500 mil, o que será oportunamente apresentado ao GGOU-
CAB. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular 
de Entidades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP, 
cumprimenta a todos e reconhece ganho na mudança para téc-
nica e preço, como reflexo do esforço coletivo das reflexões em 
reuniões da Comissão Técnica do Patrimônio Cultural. Conside-
ra ficar agora o desafio do exercício financeiro de manejar re-
cursos para suportar o valor adicional. Ressalta a importância 
de uma gestão eficiente para viabilizar essa nova licitação o 
mais rápido possível, recuperando que foram aventadas algu-
mas soluções financeiras nas reuniões da Comissão Técnica, 
também antevendo a possibilidade de se levantar outras fontes 
de recursos da PMSP. Sr. José Armênio de Brito Cruz considera 
ser importante ter clareza dos valores das intervenções em es-
tudo para posterior discussão sobre a organização dos recursos 
de CEPAC da OUCAB. Passando ao item III da Ordem do Dia, 
retoma informe dado anteriormente sobre a insegurança jurídi-
ca para contratação do Estudo de Viabilidade Econômica e Fi-
nanceira – EVEF a partir da suspensão da Lei Municipal nº 
17.561/2021, reforçando preocupação com a judicialização dos 
projetos urbanos na Cidade de São Paulo e a operacionalização 
da OUCAB. Sra. Jupira Cauhy comenta ter visto no processo SEI 
nº 7810.2020/0001402-0, referente à contratação do EVEF, que 
três empresas já apresentarem propostas, questionando se será 
suspenso e recomeçado novo processo. Sr. José Armênio de Bri-
to Cruz esclarece que o referido processo está parado em decor-
rência da suspensão da Lei Municipal nº 17.561/2021, conside-
rando ser inseguro contratar o EVEF nesse momento, sem que 

lo à operacionalização da OUCAB. Discorre que os projetos 
urbanos tratam, simultaneamente, do espaço e do tempo, já 
que os interesses e demandas se alteram no território no decor-
rer do tempo. Assim, considera que a excessiva judicialização 
dos projetos urbanos prolonga a sua execução, comprometendo 
a efetividade dos instrumentos urbanísticos. Passando ao item 
II.a da Ordem do Dia, Sr. Nilson Edson Leonidas, representante 
suplente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, infor-
ma sobre o andamento da licitação do projeto executivo e 
obras das 728 unidades habitacionais do Subsetor A1, desta-
cando que o processo está em análise pela Assessoria Jurídica 
da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – CO-
HAB/SP e que, em razão de mudanças administrativas, o Edital e 
o Termo de Referência - TR passarão por pequenos ajustes. Ex-
plica que, em paralelo, estão em tratativas sobre o Convênio 
entre SMUL e COHAB/SP, já com minuta encaminhada para 
análise jurídica. Sra. Jupira Cauhy agradece pelo informe e de-
monstra falta de confiança nos prazos repassados. Recupera 
histórico da solicitação de desbloqueio de recursos de outorga 
onerosa, com todos os documentos entregues, e o acúmulo de 
justificativas apresentadas por COHAB/SP em reuniões anterio-
res para os constantes atrasos, ressaltando que as famílias 
aguardam há mais de dez anos pelo atendimento habitacional 
no Subsetor A1. Pergunta se todos os elementos estão sendo 
considerados, para que não haja novos atrasos. Solicita à CO-
HAB compromisso e prioridade ao processo de licitação do 
Subsetor A1, pedindo também empenho ao Coordenador do 
GGOUCAB nesse sentido. Sr. Nilson Edson Leonidas compreen-
de os pontos apresentados pela Sra. Jupira Cauhy e aponta que 
trouxe as informações atualizadas sobre a questão, destacando 
ter conhecimento das necessidades da população e estimando 
que o Edital seja publicado brevemente. Sr. José Armênio de 
Brito Cruz acolhe a indignação da representante em relação à 
demora, mas afirma que não se trata de inação da PMSP, citan-
do a mobilização para publicação da licitação e pedindo crédito 
à COHAB e SEHAB nesse sentido. Sra. Severina Ramos do Ama-
ral da Silva, representante titular dos Moradores ou Trabalhado-
res do Perímetro Expandido da Operação Urbana, cumprimenta 
a todos e demonstra indignação em relação à morosidade do 
processo burocrático, destacando a situação de moradia e a 
preocupação das famílias que aguardam atendimento habita-
cional no Subsetor A1, ainda mais agravadas na pandemia. 
Pede agilidade para que a licitação seja publicada o mais breve 
possível. Sra. Jupira Cauhy, a partir de pedido autorizado pela 
Coordenação, passa a informar sobre a 5ª Etapa da Reforma 
Emergencial na Comunidade Água Branca, que consta do artigo 
8º da Lei Municipal nº 15.893/2013, tendo sido uma das princi-
pais reivindicações na época da revisão da Lei da OUCAB. Reto-
ma os objetivos e diretrizes estabelecidos na Lei no que diz res-
peito à reurbanização, regularização fundiária e urbanização de 
assentamentos precários. Descreve as obras consideradas emer-
genciais na Comunidade Água Branca, identificando os itens já 
executados e os ainda pendentes, bem como as obras realiza-
das e previstas que não constam como itens da reforma emer-
gencial. Relata problemas identificados no Termo de Referência 
- TR da 5ª Etapa das obras da reforma emergencial; vistoria rea-
lizada na Comunidade Água Branca no dia 07/06/2021; reuni-
ões do Conselho Gestor de ZEIS, em 2021, nas quais foi pactua-
da a revisão do TR; e abertura do processo licitatório (processo 
SEI nº 6014.2021/0002440-0), em 28/08/2021, sem que houves-
se qualquer revisão. Pontua que a condução do processo licita-
tório pelo Departamento de Gestão de Obras da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação - SEHAB/CFT-Obra desrespeita os pedidos 
do Conselho Gestor de ZEIS, GGOUCAB e MPSP, demonstrando 
preocupação e registrando que os representantes da sociedade 
civil solicitaram sua anulação, com resposta por e-mail de repre-
sentante de SEHAB/CFT-Obra. Detalha, em apresentação que 
integra o material de registro da reunião, os problemas existen-
tes no TR da 5ª Etapa, abrangendo questões sobre a microdre-
nagem das ruas do Conjunto Mutirão; cabine primária e instala-
ções do Conjunto FUNAPS; reparo e pintura das fachadas dos 
prédios do Conjunto Cingapura, requeridos pelos moradores; 
instalação de brinquedos; local adequado para instalação do 
canteiro de obras; abrigo de gás do Conjunto FUNAPS; e insta-
lação de lixeiras. Por fim, sugere que, após encerradas as obras 
emergenciais, SEHAB contrate a SPUrbanismo para o desenvol-
vimento de plano de reurbanização da Comunidade Água Bran-
ca, o que é previsto em Lei, com a participação do Conselho 
Gestor de ZEIS; e também que SEHAB desenvolva diagnóstico 
atualizado da situação populacional e de ocupação física na 
comunidade, de modo a permitir uma visão e atuação integra-
das no território, com melhor gestão dos investimentos realiza-
dos. Sra. Marina de Camargo Campos, representante titular da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, reconhece algumas 
falhas no processo da 5ª Etapa das obras emergenciais como 
um todo, relatando que as questões devem ser debatidas junto 
ao Conselho Gestor de ZEIS. Menciona ter sido agendada reu-
nião com SEHAB/CFT-Obra no próximo dia para esclarecimen-
tos, na qual pontuará todos os problemas levantados. Sr. José 
Armênio de Brito Cruz identifica dois eixos nas questões coloca-
das, sendo um as obras emergenciais e o outro a necessidade 
de elaboração de plano de reurbanização. Nesse sentido, reco-
nhece a importância do desenvolvimento do plano previamente 
à definição das ações, relatando ser necessário consultar SPUr-
banismo e SEHAB a esse respeito. Compromete-se, ainda, a 
acompanhar a questão da 5ª Etapa da Reforma Emergencial, 
como Coordenador do GGOUCAB. Dando sequência ao item II.a 
da Ordem do Dia, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante 
titular de São Paulo Obras - SPObras, cumprimenta a todos e 
apresenta a situação das intervenções sob responsabilidade de 
SPObras, destacando não haver muitos avanços no período, 
tendo em vista as informações prestadas na 27ª Reunião Extra-
ordinária, realizada em 16 de agosto de 2021. Sobre o Prolon-
gamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e Conexões, 
descreve que a homologação do resultado final da licitação de 
projeto foi publicada em 01/07/2021 e que, considerando os 
Decretos Municipais nº 60.391 e 60.392/2021, o processo retor-
nou à SPObras para prosseguimento. A partir disso, foi iniciada 
sua tramitação para liberação orçamentária (reserva com trans-
ferência) para posterior assinatura do contrato na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB e emissão 
da Ordem de Serviço na SPObras. Quanto aos estudos ambien-
tais, informa que o Edital foi publicado no D.O.C. em 22/07/2021 
e os envelopes foram recebidos em 09/09/2021, com uma lici-
tante. Detalha que houve avanço e que a proposta técnica está 
em análise, com previsão de publicação do resultado até 
24/09/2021, destacando ainda os próximos passos. Em relação 
ao material expropriatório, lembra que a licitação da nova ata 
de registro de preço de SIURB para esse tipo de material foi 
anulada, em 11/08/2021, e que aguardam a publicação da nova 
licitação, explicando que ainda há prazo no cronograma do em-
preendimento para isso. Sobre as Obras Complementares de 
Drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta, infor-
ma que, a partir dos Decreto Municipais nº 60.391 e 
60.392/2021, foram retomadas as ações na SPObras para con-
clusão do material para a licitação do projeto executivo, deven-
do ser lançada em breve. Após finalizados os materiais referen-
tes à licitação de projeto das Obras Complementares de 
Drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta, será 
também concluído o material para a licitação do estudo de ba-
cia e projeto para o Córrego Água Branca. A respeito da Drena-
gem do Córrego Água Branca, Sr. José Armênio de Brito Cruz 
alerta sobre a limitação de recursos de CEPAC da OUCAB no 
que diz respeito à atualização do orçamento da intervenção. 
Sobre a Ligação Viária Pirituba-Lapa, Sra. Antonia Ribeiro Gu-
glielmi informa que seguem com as tratativas entre a PMSP e o 
MPSP para chegarem a um acordo a ser homologado em juízo 
para a retomada das obras, condicionada às questões em dis-

ração Urbana Consorciada Água Branca - GGOUCAB. Sr. André 
Gonçalves dos Ramos, representante suplente da São Paulo Ur-
banismo – SPUrbanismo, segue com a apresentação da pauta 
proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Publicação 
D.O.C. – Portaria SGM 275, de 18 de agosto de 2021, designa a 
senhora BRUNA MARIA DA ROCHA FERREIRA ALMANSA LO-
PES, para, na qualidade de titular, e como representante da São 
Paulo Urbanismo, integrar o Grupo de Gestão da Operação Ur-
bana Consorciada Água Branca; III. Leitura e Aprovação das 
atas da 24ª Reunião Extraordinária (19/04/2021), 25ª Reunião 
Extraordinária (03/05/2021), 26ª Reunião Extraordinária 
(24/05/2021) e 29ª Reunião Ordinária (21/06/2021) do Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca; Or-
dem do Dia: I. Aspectos Financeiros: a) Quadro Financeiro; b) 
Execução Orçamentária 2021; II. Andamento das intervenções: 
a) Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complemen-
tar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares 
de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; 
Levantamento do Patrimônio Cultural; b) Quadro de Planeja-
mento Geral. III) Informes Gerais: Contratação do Estudo de 
Viabilidade Econômica e Financeira – EVEF da OUCAB. Prosse-
gue com a verificação de presença, constatando os seguintes 
representantes: Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante ti-
tular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – 
SMUL; Sra. Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, re-
presentante titular da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sr. 
André Gonçalves dos Ramos, representante suplente da São 
Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sra. Marina de Camargo 
Campos, representante titular da Secretaria Municipal de Habi-
tação – SEHAB; Sr. Nilson Edson Leonidas, representante su-
plente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Sr. Wil-
son Cabral da Silva, representante titular da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SF; Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, re-
presentante titular da São Paulo Obras – SPObras; Sr. Alexandre 
Marques Nogueira Cobra, representante suplente da São Paulo 
Obras – SPObras; Sra. Dulcinéa Pastrello, representante titular 
da ONG – Instituto Rogacionista Santo Aníbal; Sra. Adriana Pa-
trícia Bogajo, representante suplente da ONG – Instituto Roga-
cionista Santo Aníbal; Sr. Vladimir José Iszlaji, representante ti-
tular dos Empresários com Atuação na Região; Sra. Maria Elena 
Ferreira da Silva, representante titular do Movimento de Mora-
dia com atuação na região; Sra. Jupira Cauhy, representante ti-
tular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Opera-
ção Urbana. No decorrer da reunião a Coordenação constatou 
ainda a presença dos seguintes representantes: Sra. Cyra Malta 
Olegário da Costa, representante titular da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras – SMSUB; Sra. Laisa Eleonora Marostica 
Stroher, representante titular de Entidades Profissionais, Acadê-
micas ou de Pesquisa – IAB-SP; Sr. Caio Boucinhas, representan-
te titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da 
Operação Urbana; Sra. Severina Ramos do Amaral da Silva, re-
presentante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Períme-
tro Expandido da Operação Urbana. Feita a verificação de pre-
sença e constatada a existência de quórum para o 
prosseguimento dos trabalhos, passa ao item II do Expediente, 
destacando a Portaria de nomeação publicada no Diário Oficial 
da Cidade – D.O.C., no período: Portaria SGM 275, de 18 de 
agosto de 2021, designa a senhora BRUNA MARIA DA ROCHA 
FERREIRA ALMANSA LOPES, para, na qualidade de titular, e 
como representante da São Paulo Urbanismo, integrar o Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca. Se-
guindo para o item III do Expediente, Sr. André Gonçalves dos 
Ramos informa que as minutas das atas da 24ª Reunião Extra-
ordinária (19/04/2021), da 25ª Reunião Extraordinária 
(03/05/2021), da 26ª Reunião Extraordinária (24/05/2021) e da 
29ª Reunião Ordinária (21/06/2021) do GGOUCAB foram enca-
minhadas junto da convocação e que foram recepcionados pe-
didos de retificação da representante dos titular dos Moradores 
ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana, Sra. Jupira 
Cauhy, incorporados às referidas minutas e previamente com-
partilhados com os representantes. Submete à aprovação dos 
presentes e, não havendo manifestações, as atas são aprovadas 
por unanimidade. Encerrado o Expediente, a Coordenação acata 
a solicitação da Sra. Jupira Cauhy, ficando acordado iniciar os 
itens referentes ao andamento das intervenções pelo Subsetor 
A1 e incluir, na sequência, informe da representante sobre a 5ª 
Etapa da Reforma Emergencial na Comunidade Água Branca. 
Passando ao item I da Ordem do Dia, Sra. Maria Fátima do N. 
Niy, Gerente Financeira da SPUrbanismo, cumprimenta a todas 
e todos e apresenta quadro financeiro referente à posição de 31 
de julho de 2021, demonstrando a evolução no período de maio 
a julho do mesmo ano. Sobre os recursos de Outorga Onerosa 
do Direito de Construir – OODC, destaca evolução na receita fi-
nanceira líquida (R$ 6.599.282), total de receitas (R$ 
968.014.003), total de investimentos executados (R$ 
285.441.183), saldo em conta corrente (R$ 682.572.820), valor 
de investimentos a executar (R$ 575.919.133) e saldo projetado 
(R$ 106.653.687), não havendo investimentos no período. Em 
relação aos recursos arrecadados por CEPAC, menciona evolu-
ção na receita financeira líquida (R$ 40.986), total de receitas 
(R$ 12.357.797), total de investimentos executados (R$ 
8.302.206), saldo em conta corrente (R$ 4.055.591), valor de 
investimentos a executar (R$ 4.018.702) e saldo projetado (R$ 
36.889). Passando ao item I.b, referente à Execução Orçamentá-
ria de 2021, até 31 de agosto, descreve a manutenção dos valo-
res reservados para o Gerenciamento do Projeto Básico do Sub-
setor A1 (R$ 141.000), Projetos Básicos do Subsetor A1 (R$ 
370.000), Fiscalização de CEPAC (R$ 6.859), Escrituração de 
CEPAC (R$ 44.400) e Projeto Executivo e Obras do Subsetor A1 
(R$ 1.417.958), Destaca a emissão de nota de reserva referente 
ao trabalho social do Subsetor A1 (R$ 30.091), informando o 
valor total reservado até o momento (R$ 2.010.308). Aberta a 
palavra aos presentes, Sra. Jupira Cauhy, representante dos titu-
lar dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação 
Urbana, reitera o questionamento quanto ao valor destinado ao 
trabalho social sem que as questões levantadas pelos represen-
tantes em reuniões anteriores tenham sido sanadas. Finalizada 
a apresentação dos aspectos financeiros, Sr. José Armênio de 
Brito Cruz ressalta o valor do saldo projetado de CEPAC (R$ 
36.889), dividindo preocupação em relação à condição da OU-
CAB a partir da suspensão da Lei Municipal nº 17.561/2021. Na 
sequência, passa a palavra ao membro da Assessoria Técnica e 
Jurídica da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 
– SMUL/ATAJ, Sr. Daniel Wasem Quesada, que expõe a situação 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN proposta pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP, com pedido 
de liminar deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo – TJSP, levando à suspensão da vigência e eficácia da Lei 
Municipal nº 17.561/2021. Ressalta que a ação judicial e, mais 
especificamente, a liminar deferida têm como efeito prático a 
impossibilidade de que a Lei produza efeitos, em especial aque-
les relacionados à definição do novo valor mínimo de CEPAC. 
Esse fato traz prejuízo à realização de uma nova distribuição 
pública por inviabilizar o estabelecimento de valor mínimo de 
CEPAC a ser observado como referência para o leilão. Por essa 
razão, tanto a Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP quanto 
a Câmara Municipal de São Paulo - CMSP recorreram da deci-
são e ambos os recursos estão aguardando contraminuta no 
MPSP. Nesse contexto, destaca a insegurança jurídica para ope-
racionalização de novo leilão em curto prazo, enquanto não 
houver pacificação do entendimento sobre a questão. Sr. José 
Armênio de Brito Cruz complementa que estava planejada a re-
alização de um Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira - 
EVEF a partir dos valores mínimos estabelecidos na Lei nº 
17.561/2021. Entretanto, por não apresentar prazo de solução, 
a ADIN dificulta e inviabiliza a realização desse estudo no mo-
mento. Nesse contexto, divide com os representantes preocupa-
ção sobre a decorrente insegurança jurídica, indicando obstácu-


