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Estação Pompeia do metrô, evitando sua passagem pela Rua 
Venâncio Aires e reduzindo, assim, o impacto no trânsito. Co-
menta que a licitação do projeto executivo deve ser publicada 
no início de 2022. Quanto ao Estudo de Bacia e Projetos do 
Córrego Água Branca (processo SEI nº 7910.2021/0001192-1), 
informa que a Sra. Jupira Cauhy solicitou vistoria ao local em 
função do aumento na erosão da margem para avaliação de 
risco de instabilidade e possível necessidade de obras de emer-
gência no período de chuvas que se inicia. Relata que a vistoria 
foi realizada no próprio dia 13/12/2021, sendo identificado não 
haver risco iminente, mas reforçada a preocupação quanto à 
necessidade das obras. Lembra que, hoje, há recursos de CEPAC 
para o projeto e, após finalizado, caso não haja novo leilão, de-
verá ser pensada outra fonte de recursos para assegurar a exe-
cução da obra o quanto antes. Demonstra imagens da vistoria 
realizada, destacando trechos junto à Rua José Nelo Lorenzon, 
junto à nascente e junto à Rua Torres da Barra. Parabeniza o 
trabalho da comunidade na conservação das margens enquanto 
é percorrido o caminho burocrático para a intervenção, refor-
çando a necessidade de cuidado em relação ao acúmulo de en-
tulho. Sra. Jupira Cauhy agradece à Sra. Antonia Ribeiro Gugliel-
mi por ter encaminhado a vistoria junto à SIURB e SPObras. 
Relata preocupação dos moradores quanto à situação das mar-
gens do Córrego Água Branca, especialmente no trecho junto à 
Rua José Nelo Lorenzon pela movimentação de veículos. Na Av. 
Santa Marina, em área onde costumam ocorrer inundações, re-
gistra ter sido questionado se o projeto prevê avaliação e troca 
das galerias de águas pluviais, sendo esclarecido pela Sra. Anto-
nia Ribeiro Guglielmi que o estudo de bacia inclui o cadastra-
mento, inspeção e avaliação das galerias existentes, exceto nas 
ruas já abarcadas pelo projeto da 5ª Etapa de Obras Emergen-
ciais, sob responsabilidade de SEHAB. Sra. Jupira Cauhy consi-
dera importante que o estudo de drenagem, projetos básico e 
executivo do Córrego Água Branca sejam adiantados e inicia-
dos o quanto antes. Indica outra preocupação referente à mi-
crodrenagem das ruas internas da Comunidade Água Branca, 
destacando a necessidade de confirmar com o Departamento 
de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Obra se o projeto da 5ª Etapa das Obras Emergen-
ciais está de acordo com as recomendações técnicas feitas por 
SIURB. Registra, ainda, processo muito bacana de manutenção 
e preservação da área do Córrego Água Branca envolvendo 
moradores da Comunidade, dos condomínios da Rua Torres da 
Barra e de outras ruas da Vila Chalot. Sra. Antonia Ribeiro Gu-
glielmi informa não ter avanço referente à Ligação Viária Piritu-
ba-Lapa, no período. Nesse momento, comentando sobre a limi-
tação dos recursos de CEPAC da OUCAB (saldo projetado de R$ 
92.432), a importância da realização do Estudo de Viabilidade 
Econômico-Financeira – EVEF para possibilitar um novo leilão e 
a previsão de que os valores referentes à contratação do Levan-
tamento do Patrimônio Cultural possam ser superiores aos pla-
nejados e deliberados, Sr. José Armênio de Brito Cruz, represen-
tante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento – SMUL, na qualidade de Coordenador, pondera 
sobre a alternativa de contratação do estudo de bacia e projeto 
básico de drenagem do Córrego Água Branca numa primeira 
etapa e do projeto executivo numa segunda. Sra. Antonia Ribei-
ro Guglielmi comenta que a alternativa de contratação em duas 
etapas não seria a ideal tecnicamente, mas que, tendo em vista 
a limitação financeira, poderia ser estudada internamente em 
SPObras. Pondera sobre a urgência da questão de drenagem. 
Em resposta a questionamento, Sr. José Armênio de Brito Cruz 
explica que houve alteração no valor estimado para o Levanta-
mento do Patrimônio Cultural, a partir do novo levantamento 
de preços feito pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC, o 
que tornaria os recursos de CEPAC insuficientes para o conjunto 
de intervenções previstas. A partir disso, Sra. Jupira Cauhy reto-
ma discussão sobre a possibilidade de que a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de Habitação 
de Interesse Social (R$ 715.176), conforme estabelecido no §4º 
do artigo 12 da Lei Municipal nº 15.893/2013, efetive-se apenas 
após a arrecadação do novo leilão de CEPAC, garantindo a exe-
cução das intervenções já aprovadas pelo Grupo de Gestão. En-
tende que, assim como foi aprovado o uso de recursos para a 
contratação de estudos e projetos básico e executivo de drena-
gem para o Córrego Água Branca, haveria necessidade de uma 
nova avaliação e deliberação pelo GGOUCAB, no caso de mu-
dança. Sr. José Armênio de Brito Cruz reforça que, conforme de-
monstrado no quadro financeiro, os recursos de CEPAC estão 
bastante limitados. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora 
da Presidência da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e consi-
dera ser interessante estudar a possibilidade de dividir a contra-
tação de estudos e projetos de drenagem do Córrego Água 
Branca em duas etapas, desde que não haja prejuízo. Sra. Maria 
de Fátima do N. Niy esclarece não haver previsão específica de 
aquisição de terras no momento, porém, tratar-se de previsão 
legal a ser atendida. A esse respeito, Sra. Severina Ramos do 
Amaral da Silva, representante titular dos Moradores ou Traba-
lhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana, cumpri-
menta a todos e pergunta qual a diferença de valores na con-
tratação do projeto básico e do executivo de forma apartada, 
ponderando se a contratação conjunta não corresponderia a um 
valor menor. Considera ser importante que as intervenções de 
drenagem andem mais rápido. Sr. José Armênio de Brito Cruz 
comenta que as hipóteses levantadas devem ser avaliadas con-
siderando os recursos disponíveis, a necessidade de execução 
das obras de drenagem do Córrego Água Branca, bem como o 
cumprimento das exigências legais. Demonstra preocupação 
com a continuidade da OUCAB com visão estratégica, destacan-
do a responsabilidade pela execução do EVEF e do Levantamen-
to do Patrimônio Cultural, sem prejuízo às obras de drenagem 
do Córrego Água Branca. Após debate sobre a prioridade de 
alocação dos recursos de CEPAC dentre as intervenções previs-
tas e aprovadas, fica acordada consulta ao jurídico para verifi-
car a possibilidade de que a exigência legal de reserva de recur-
sos para aquisição de terras destinada à produção de Habitação 
de Interesse Social (R$ 715.176), conforme Lei nº 15.893/2019, 
art. 12, § 4º, seja cumprida após arrecadação do novo leilão, 
uma vez que não há previsão de aquisição de terras no momen-
to e que esse valor poderia ser utilizado para suportar demais 
intervenções programadas. Dando sequência ao item II.a, Sra. 
Marilú Moura Motta Postól, Gerente de Orçamento, Controle de 
Contratos e Avaliação Imobiliária da Companhia Metropolitana 
de Habitação de São Paulo – COHAB/DITEC/GORCT, informa so-
bre o acompanhamento do processo licitatório do projeto exe-
cutivo e obras das 728 unidades habitacionais de interesse so-
cial do Subsetor A1, com publicação do Edital em 17/11/2021, 
sem intervenções ou questionamentos do Tribunal de Contas do 
Município – TCM ou de empresas até o momento, com previsão 
de entrega das propostas em 26/01/2022 e previsão de assina-
tura do contrato até abril de 2022. A partir da assinatura do 
contrato, descreve cronograma com previsão de início dos servi-
ços em abril de 2022, entrega dos projetos executivos e início 
das obras em setembro de 2022 e entrega das unidades habita-
cionais em março de 2024. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stro-
her, representante titular de Entidades Profissionais, Acadêmicas 
ou de Pesquisa – IAB-SP, cumprimenta a todos e sugere reunião 
da Comissão Técnica do Subsetor A1 para tratar com mais deta-
lhamento as ações necessárias para viabilizar o início das obras, 
como a desmobilização da área de CET, e esclarecimentos às 
famílias futuras moradoras do Subsetor A1, destacando como 
tema fundamental a ser trabalhado o financiamento para aqui-
sição das unidades habitacionais. Sr. José Armênio de Brito Cruz 
considera interessante aguardar a entrega das propostas da lici-
tação, prevista para 26/01/2022, para agendamento de reunião 
da Comissão Técnica em fevereiro de 2022, sendo a sugestão 
aceita pelos presentes. Sra. Jupira Cauhy menciona que a publi-
cação do Edital de licitação, recorrentemente adiada, ocorreu 

senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, 
integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorcia-
da Água Branca; III. Leitura e Aprovação das atas da 27ª Reu-
nião Extraordinária (16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária 
(20/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consor-
ciada Água Branca; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros: a. 
Quadro Financeiro; II. Andamento das intervenções: a. Drena-
gem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do 
Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de 
Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Le-
vantamento do Patrimônio Cultural; b. Quadro de Planejamento 
Geral; III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Gru-
po de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano 
de 2022; IV. Informes Gerais: a. Retomada do processo eleitoral 
para o biênio 2022-2024. Faz a verificação de presença, cons-
tando os seguintes representantes: Sr. José Armênio de Brito 
Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento – SMUL, na qualidade de Coordenador do 
GGOUCAB; Sra. Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, 
representante titular da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; 
Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante suplente da São 
Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sra. Denise Maria Saliba Dias 
Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Trânsito – SMT; Sra. Cyra Malta Olegário da Costa, 
representante titular da Secretaria Municipal das Subprefeituras 
– SMSUB; Sra. Patricia Maria Drago, representante suplente da 
Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sra. Antonia Ribeiro Gu-
glielmi, representante titular da São Paulo Obras – SP Obras; 
Sra. Dulcinea Pastrello, representante titular da ONG – Instituto 
Rogacionista Santo Aníbal; Sra. Adriana Patrícia Bogajo, repre-
sentante suplente da ONG – Instituto Rogacionista Santo Aní-
bal; Sr. Vladimir José Iszlaji, representante titular dos Empresá-
rios com Atuação na Região - ABRAINC; Sra. Beatriz Messeder 
Sanches, representante suplente dos Empresários com Atuação 
na Região - ACSP; Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos 
Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana; 
Sr. Caio Boucinhas, representante titular dos Moradores ou Tra-
balhadores do Perímetro da Operação Urbana; Sra. Severina 
Ramos do Amaral da Silva, representante titular dos Moradores 
ou Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. 
No decorrer da reunião, a Coordenação registrou ainda a pre-
sença dos seguintes representantes: Sra. Gabriela da Silva Me-
deiros, representante suplente da Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento – SMUL; Sra. Marina de Camargo 
Campos, representante titular da Secretaria Municipal de Habi-
tação – SEHAB; Sr. Alexandre Marques Nogueira Cobra, repre-
sentante suplente da São Paulo Obras – SP Obras; Sra. Laisa 
Eleonora Marostica Stroher, representante titular de Entidades 
Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP; e Sra. Ilma 
Maria Santos de Pinho, representante titular dos Moradores ou 
Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana. Feita a verifi-
cação de presença e constatada a existência de quórum para o 
prosseguimento dos trabalhos, passa ao item II do Expediente, 
procedendo a leitura da Portaria de nomeação publicada no Di-
ário Oficial da Cidade – DOC, no período: Portaria SGM 330, de 
27 de setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUS-
TRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Ur-
bana Consorciada Água Branca. Passando ao item III do Expe-
diente, referente à aprovação das atas da 27ª Reunião Extraor-
dinária, realizada no dia 16/08/2021, e da 30ª Reunião 
Ordinária, realizada em 20/09/2021, do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca, consulta os pre-
sentes sobre contribuições e, não havendo manifestações, ficam 
as atas aprovadas por unanimidade. Encerrado o expediente e 
dando sequência ao item I.a da Ordem do Dia, Sra. Maria de 
Fátima do N. Niy, Gerente Financeira da SPUrbanismo, cumpri-
menta a todos e todas e passa a apresentar o quadro financei-
ro, demonstrando a evolução no período de agosto a outubro 
de 2021. Sobre os recursos de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, descreve evolução na receita financeira líqui-
da (R$ 8.654.424), total de receitas (R$ 976.668.427), total de 
investimentos executados (R$ 285.441.183), saldo em conta 
corrente (R$ 691.227.244), valor de investimentos a executar 
(R$ 575.919.133) e saldo projetado (R$ 115.308.111), não ha-
vendo investimentos no período. Em relação aos recursos arre-
cadados por CEPAC, destaca evolução na receita financeira lí-
quida (R$ 58.231), desvinculação de receitas referente ao 
Decreto nº 57.380 (- R$ 2.688), evolução total no período (R$ 
55.543), total de receitas (R$ 12.413.340), total de investimen-
tos executados (R$ 8.302.206), saldo em conta corrente (R$ 
4.111.134), valor de investimentos a executar (R$ 4.018.702) e 
saldo projetado (R$ 92.432), até 31/10/2021. Sra. Jupira Cauhy, 
representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perí-
metro da Operação Urbana, cumprimenta a todos e pede para 
que seja registrado o saldo de 30/11/2021, já disponível, sendo 
esclarecido pela Sra. Maria de Fátima do N. Niy que o quadro 
que acompanhou a convocação continha os dados de outubro 
de 2021. Passando ao item II.a da Ordem do Dia, Sra. Antonia 
Ribeiro Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras, in-
forma sobre o andamento das intervenções sob responsabilida-
de de SPObras. Sobre o Prolongamento da Av. Auro Soares de 
M o u r a  A n d r a d e  e  C o n e x õ e s  ( p r o c e s s o  S E I  n º 
7910.2020/0000473-7), registra inicialmente que o nome da via 
passou a ser Av. Mário de Andrade, permanecendo, porém, a 
nomenclatura antiga do empreendimento nos contratos. Como 
avanços a partir da homologação do resultado final da licitação 
de projeto, em 01/07/2021, destaca a liberação do recurso e a 
assinatura do Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS/ SENER), em 
01/12/2021, com emissão da Ordem de Serviço em 06/12/2021. 
Informa que os serviços já estão em andamento com prazo de 
18 meses. Ressalta, ainda, tratativas em curso com a Comissão 
de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Esta-
do sobre as compatibilizações de projeto referentes à Linha 6 – 
Laranja (Linha Uni / Acciona), que está com a concessão vigente 
e obras em curso; Linha 8 (CCR), com concessão a iniciar em 
2022; e Linha 7, com concessão prevista para o ano de 2022. A 
partir das reuniões realizadas, registra que há compatibilidade 
dos projetos, já tendo sido requisitados os materiais recentes 
para discussão em reuniões técnicas. Sra. Jupira Cauhy questio-
na se haverá passagem de pedestres sob a Avenida Santa Mari-
na, sendo esclarecido pela Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi que a 
estação de metrô Água Branca cumprirá bem esse papel de 
passagem subterrânea para pedestres fora da área paga, com 
previsão de que seja concluída antes das obras do túnel. Quan-
to aos estudos ambientais (processo SEI nº 7910.2020/0000475-
3), ressalta como avanços a partir da publicação do Edital de li-
citação no DOC em 22/07/2021, a publicação da homologação 
do resultado em 29/10/2021; a assinatura do Contrato 067/
SIURB/2021 com a empresa PRIME em 09/11/2021; e a emissão 
da Ordem de Serviço em 22/11/2021, com serviços em anda-
mento. Sobre o material expropriatório (processo SEI nº 
7910.2020/0000478-8), destaca que seguem aguardando a pu-
blicação da licitação da nova ata de registro de preço de SIURB, 
que deve ocorrer em breve. Em relação às Obras Complementa-
res de Drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta 
(processo SEI nº 7910.2021/0001190-5), informa sobre tratati-
vas em curso com a Comissão de Monitoramento das Conces-
sões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metro-
politanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de 
projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja con-
cessão está vigente e as obras em curso. Explica estar em estu-
do um novo traçado da galeria por dentro do terreno da futura 

Caio Guatelli, convidado, cumprimenta a todos, agradece pela 
oportunidade e considera importante encaminhar a questão, 
seja junto à SPObras, seja como Carta à CMSP. Registra artigo 
escrito para a Folha, na semana anterior, indicando a importân-
cia dessa Ciclopassarela para a sociedade, tendo em vista a li-
gação com a infraestrutura cicloviária do entorno, como a Ciclo-
via Eliseu de Almeida e a malha de Pinheiros e da Av. Faria 
Lima. Destaca, ainda, riscos oferecidos na Ponte Bernardo Gol-
dfarb tanto para ciclistas quanto para motoristas. Registra que 
o Bike Zona Oeste fez um estudo estatístico, confirmando a 
enorme demanda, com presença de ciclistas o dia todo e au-
mento no número de mulheres e crianças. Reafirma defesa dos 
cicloativistas pela implantação da ciclopassarela e sua nomea-
ção como Jornalista Erika Sallum, já que a ligação da periferia 
com o centro, como forma de aproximação de toda a sociedade 
através da bicicleta, era uma das grandes questões defendidas 
pela Jornalista. Dispõe-se a participar do que for necessário, 
apontando como contato possível na CMSP o Vereador em 
exercício André Santos, reforçando a necessidade de ampliar a 
capacidade de convencimento interna. Sr. Sasha Hart, convida-
do, cumprimenta a todos e registra apoio tanto à homenagem à 
Jornalista quanto à importância de implantação da ciclopassa-
rela. Considera que a recomendação à CMSP, ainda que simbóli-
ca, é muito importante, pontuando que pode haver esforço em 
sensibilizar maior número de vereadores a seguir com a propos-
ta. Sugere que, em paralelo, SPObras passe a adotar o nome Ci-
clopassarela Erika Sallum ao se referir ao projeto. Por último, 
destaca que há 27 anos os ciclistas aguardam pela execução 
dessa estrutura cicloviária, que se trata de exigência do licen-
ciamento ambiental da OUCFL, sendo uma demanda reprimida 
que necessita de avanço o quanto antes. Sra. Lígia Maura Basso 
Lamberti destaca não ver problema por parte de SPObras em 
adotar a denominação Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum 
quando tratar da intervenção, questionando se haveria qualquer 
conflito em relação ao nome constante no prospecto. Lembra 
que o nome Bernardo Goldfarb permaneceria no contrato em 
andamento, mas que a nova denominação do projeto já poderia 
ser adotada na licitação das obras, ficando acordado que a Co-
ordenação verificará a questão junto ao jurídico de SPUrbanis-
mo, compartilhando a resposta na sequência. Sr. Alberto Mussa-
lem, representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB, cumprimenta a todos e procede a leitura do artigo 15 do 
Regimento Interno do GGOUCFL, considerando que a delibera-
ção poderia ser encaminhada à CMSP no formato de sugestão e 
não de recomendação. Sr. Vladimir Ávila acolhe o encaminha-
mento sugerido, propondo elaborar minuta do documento, após 
a deliberação, e socializá-lo com os representantes previamente 
ao seu envio à CMSP. Encerradas as manifestações, coloca em 
deliberação o encaminhamento de carta à Câmara Municipal de 
São Paulo sugerindo a nomeação da Ciclopassarela a ser cons-
truída junto à Ponte Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela 
Jornalista Erika Sallum, a partir de solicitação de cicloativistas e 
familiares, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, com 
11 votos favoráveis das seguintes representações: SPUrbanis-
mo, SMUL, SF, SMT, SVMA, SGM/SEGES, SMSUB, IAB-SP, APEOP, 
SECOVI e OAB. Esgotados os itens de pauta, agradece pela pre-
sença, faz votos de boas festas a todos e encerra os trabalhos 
às 17h18.
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Representante Suplente TARIN CHRISTINA MONTEIRO PAS SERAFIM

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI
Representante Titular  EDUARDO DELLA MANNA
Representante Suplente GABRIELA SAYD MOGAMES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB
Representante Titular  SÉRGIO QUINTERO
Representante Suplente ALBERTO MUSSALLEM

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP
Representante Titular  MARIA BEATRIZ RUFINO
Representante Suplente MARLY NAMUR

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM
Representante Titular  MARILENE RIBEIRO DE SOUZA
Representante Suplente JOSÉ DE ABRAÃO

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADO-
RES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 
FARIA LIMA
Representante Titular  ROSANA MARIA DOS SANTOS
Representante Suplente DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000114-9
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC ÁGUA BRANCA
REALIZADA EM 13/12/2021
Plataforma Microsoft Teams 
Às 17h11min, do dia 13 de dezembro de 2021, excepcio-

nalmente por videoconferência, por meio da plataforma Micro-
soft Teams, Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante su-
plente da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, toma a palavra, 
cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em primeira 
chamada, a 31ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Ope-
ração Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB). Segue com a 
apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verificação de 
Presença; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de 
setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a 

estudos ambientais e de tráfego. Com relação ao Prolongamen-
to da Av. Faria Lima e Alça de Ligação à Avenida dos Bandeiran-
tes, informa não haver atualização desde a última reunião, 
aguardando a votação do Projeto de Lei nº 351/2018 na Câma-
ra Municipal de São Paulo – CMSP. Sr. Eduardo J. de Carvalho 
Júnior reforça a necessidade de definição dos estudos referen-
tes ao Boulevard Juscelino Kubistchek, demonstrando preocupa-
ção em relação aos valores planejados, insuficientes para a 
adoção da solução com túnel. Reforça a importância de realiza-
ção dos estudos de tráfego, criticando a demora na evolução da 
questão. Sra. Lígia Maura Basso Lamberti retoma que, na 20ª 
Reunião Ordinária do GGOUCFL, realizada em 2013, foi aprova-
da a continuidade dos estudos para o Boulevard JK com solução 
apenas em superfície. A partir disso, os recursos previstos para a 
intervenção foram reduzidos para a solução sem túnel. Recupe-
ra que, há época da retomada do empreendimento, foi identifi-
cada junto à CET a necessidade de estudo de tráfego para con-
firmar a futura decisão e que este será submetido ao Grupo de 
Gestão, assim que finalizado. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia 
pergunta se há prazo previsto para o término do projeto execu-
tivo da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, sendo esclarecido 
pela Sra. Lígia Maura Basso Lamberti que estão trabalhando 
com prazo até abril de 2022. Passando ao item III.b da Ordem 
do Dia, Sra. Maria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro de 
Planejamento Geral, destacando os valores referentes às inter-
venções executadas até outubro de 2021 (cerca de R$ 1,877 
bilhão), às intervenções a executar (cerca de R$ 1,124 bilhão) e 
ao investimento total (cerca de 3 bilhões). Explica que o quadro 
de planejamento será atualizado tão logo seja possível refor-
mular as previsões de custos das intervenções. Destaca altera-
ções em relação à última reunião, referentes à retomada do 
contrato do Largo da Batata, sem prejuízo do cronograma até o 
final de 2022; retomada das obras do Melhoramento Urbanísti-
co da Av. Santo Amaro, com previsão de execução até 2024; 
previsão de conclusão das transposições cicloviárias das Pontes 
Cidade Universitária e Jaguaré, passando para julho de 2022; 
previsão de entrega das unidades habitacionais do Coliseu, 
passando para o segundo semestre de 2022; e ao avanço do 
cronograma de projeto do Jardim Panorama, passando para 
2024, tendo em vista os atrasos para entrada na área. Sr. Eduar-
do J. de Carvalho Júnior demonstra preocupação de que os va-
lores do quadro de planejamento geral possam ser tomados 
como definitivos, levando ao entendimento de que são suficien-
tes para conclusão de todas as intervenções, com sobra de re-
cursos da OUCFL. Menciona que sua preocupação é agravada 
por discussões internas do Tribunal de Contas do Município - 
TCM relacionadas à destinação dos recursos remanescentes da 
OUCFL. Pondera que, com base em suas análises, os recursos 
não são suficientes para todas as obras prometidas, seguindo 
compromisso assumido pela PMSP de acordo com a Lei da OU-
CFL, o Estatuto da Cidade e as regras da CVM. Assim, sugere 
que o quadro contenha ressalva nesse sentido, para evitar en-
tendimentos equivocados sobre recursos remanescentes e sua 
aplicação fora do contexto da OUCFL, inclusive a exemplo do PL 
203/2020. Sra. Maria Teresa Stape Affleck concorda com o 
apontado e descreve que junto da apresentação do quadro 
sempre é registrada a preocupação sobre a necessidade de atu-
alização desses valores, em especial referentes às intervenções 
Boulevard Juscelino Kubitschek, Melhoramento Urbanístico da 
Av. Santo Amaro, HIS Panorama e Ciclopassarela Panorama/Real 
Parque. Explica que o quadro de planejamento retrata o contido 
no último prospecto, com data base de dezembro/2018. Por tal 
razão, expressa ser imprescindível a atualização desses valores 
para correta avaliação se há recursos remanescentes ou não. 
Destaca, ainda, não estarem incluídos no quadro os valores re-
ferentes a remunerações e taxas, tampouco valores não relacio-
nados às intervenções. Acolhe a sugestão de registrar a ressalva 
por escrito no quadro de planejamento geral. Sr. Eduardo J. de 
Carvalho Júnior sugere, ainda, que o GGOUCFL solicite formal-
mente o relatório interno do TCM que aponta para a existência 
de recursos remanescentes da OUCFL, fazendo os esclarecimen-
tos e contestações cabíveis, se for o caso. Tendo sido alcançada 
a duração de duas horas prevista no Regimento Interno do 
GGOUCFL, Sr. Vladimir Ávila consulta os presentes sobre a pos-
sibilidade de continuidade da reunião, não havendo manifesta-
ções em contrário. Registra que a Coordenação do GGOUCFL 
recebeu algumas comunicações, destacando e-mail do Sr. Israel 
Alves Pereira com questionamento sobre a não inserção do 
tema das 275 famílias remanescentes do Real Parque como 
item de pauta da 50ª Reunião Ordinária, já esclarecido no de-
correr da reunião; e-mail do Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior 
com as ponderações sobre o Quadro de Planejamento Geral, já 
comentadas pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck; e-mail da Sra. 
Renata Esteves de Almeida Andretto, representante do Movi-
mento Defenda São Paulo, reiterando solicitação de informa-
ções sobre a compensação ambiental da ciclovia da Av. Faria 
Lima, a qual foi repassada à Sra. Lucia Noemia Simoni, repre-
sentante da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
– SVMA, para verificação junto à Secretaria e posterior informe 
ao Grupo de Gestão na próxima reunião ordinária, se possível; 
e, por fim, e-mail da Sra. Rosana Maria dos Santos, representan-
te titular da Associação dos Representantes dos Moradores de 
Favela do Perímetro da Operação Urbana Faria Lima, indicando 
a Sra. Caroline Viana como sua suplente no GGOUCFL, seguindo 
com as providências internas para publicação da nomeação. 
Passando ao item IV da Ordem do Dia, apresenta as datas suge-
ridas para agendamento prévio das reuniões do GGOUCFL a 
serem realizadas no ano de 2022. Sr. Eduardo J. de Carvalho Jú-
nior sugere que a reunião proposta para o dia 06/09/2022 pas-
se para 13/09/2022 em razão do feriado, ficando acordadas as 
seguintes datas para as reuniões: 08/03, 07/06, 13/09 e 
06/12/2022. Retomando o tema da revisão do Regimento Inter-
no do GGOUCFL, proposta em função das reuniões virtuais, Sr. 
Vladimir Ávila informa que será tratada na próxima reunião or-
dinária, programada para 08/03/2022, solicitando que os repre-
sentantes encaminhem contribuições indicando os itens cuja 
revisão ou retificação entendem ser necessária. A partir das 
propostas recepcionadas, propõe submeter ao Grupo de Gestão 
duas deliberações: a primeira referente à necessidade de revi-
são do Regimento Interno como um todo, e não apenas de in-
clusão dos dois capítulos pertinentes ao caráter público e aber-
to das reuniões e às suas formas de registro; e a segunda, caso 
se delibere pela revisão geral do texto, ocorrerá item a item, em 
reuniões específicas. Sra. Camila Savioli Silveira pede para que 
a Coordenação encaminhe e-mail reiterando pedido para que 
os representantes enviem suas contribuições referentes ao Re-
gimento Interno, entre janeiro e fevereiro de 2022, sendo aco-
lhido. Passando ao item V da Ordem do Dia, Sr. Vladimir Ávila 
relata brevemente as pesquisas feitas sobre a melhor forma de 
encaminhamento da proposta de nomeação do projeto da Ci-
clopassarela Bernardo Goldfarb, sendo verificado junto à Câma-
ra Municipal de São Paulo – CMSP, a quem compete a denomi-
nação de logradouros públicos, de que forma essa 
recomendação deveria ser feita. Faz considerações sobre os li-
mites de encaminhamento da questão, tendo em vista que a 
intervenção ainda está em projeto e que não é competência le-
gal do Grupo de Gestão dar nome ou fazer homenagem a quem 
quer que seja. Menciona que a referência ao projeto da Ciclo-
passarela, hoje, guarda relação com a sua localização junto à 
Ponte Bernardo Goldfarb e que poderia ser acordado com SPO-
bras alterar a forma de se referir ao projeto para “Ciclopassare-
la Jornalista Erika Sallum”. Aberta a palavra a manifestações, Sr. 
Eduardo Della Manna considera que, independentemente do 
fato de não ser uma atribuição do GGOUCFL e de que interven-
ção ainda inexista fisicamente, pode ser encaminhada recomen-
dação à CMSP para denominação da Ciclopassarela como Jor-
nalista Erika Sallum por tudo o que a jornalista representou e 
continua representando. Se for o caso de indicar nome de vere-
adora, sugere a Sra. Renata Falzoni, também cicloativista. Sr. 
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31/10/2021, com evolução de receita financeira liquida de R$ 
123.772, relativa aos rendimentos no período, com total de re-
ceitas de R$ 67.925.881. Informa que não houve mudança no 
valor das intervenções concluídas nem nas intervenções em an-
damento no período, permanecendo o total executado de R$ 
36.592.649. Finalizou o período com saldo financeiro de R$ 
31.333.232, dos quais R$ 3.876.632 encontram-se disponíveis 
para deliberação. Não apresenta a execução orçamentária pois 
não foi possível atualizar o relatório, mas afirma que não houve 
mudanças em relação ao apresentado na reunião anterior. Evi-
denciando-se ausência, na reunião, da representante de SEHAB 
que faria o informe sobre o Censo de Cortiços, suspende-se a 
apresentação deste item de pauta e segue-se para ao detalha-
mento da intervenção HIS Sete de Abril. Sra. Marilú Moura 
Motta Postól, Gerente de Orçamento, Controle de Contratos e 
Avaliação Imobiliária da COHAB-SP, informa que o contrato foi 
assinado pouco antes desta reunião acontecer. A empresa con-
tratada é a Terra Nova Engenharia e Construções LTDA e a pre-
visão da ordem de início de suas atividades está prevista para 
15/12/2021. Apresenta o cronograma físico-financeiro atualiza-
do após desconto de 10,65% ofertado na licitação, totalizando 
R$ 12.456.875,61, com previsão de desembolsos trimestrais. Sr. 
Guido D' Elia Otero parabeniza a conquista de que enfim o 
contrato foi assinado e o empreendimento de HIS pela OUCen-
tro Sairá do papel, o que é acompanhado pela Coordenação da 
CE OUCentro. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires apresenta item de 
deliberação, sobre a Proposta de Adesão CE-0174, prevendo 
demolição total e construção de edificação nova para uso da 
Biblioteca pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, localizado na Rua Riachuelo, 195/ 201, conforme 
tratado no SEI 7810.2021/0000899-4. Apresenta que o terreno, 
localizado em Zona de Centralidade – ZC, tem área de 378,49 
metros quadrados, com 2.596,59 m² a demolir e 4.287,55 m² a 
construir. O uso biblioteca enquadra-se na categoria nR3-3. 
Apresenta imagens contendo a localização da proposta, ao lado 
da Faculdade de Direito da USP, plantas do projeto da edifica-
ção. Comunica que, pelo art. 3º da Lei da OUCentro, a área 
computável é zero, por se tratar de uso incentivado, portanto 
não há incidência de outorga onerosa por área construída com-
putável. A apreciação da proposta se dá pela solicitação de 
quebra de parâmetro, a fim de que o imóvel possa invadir os 
recuos laterais exigidos pela legislação urbanística vigente. In-
forma que o projeto foi aprovado nos órgãos de preservação do 
patrimônio Conpresp e Condephaat. O laudo de avaliação de 
mercado apurou valor de R$ 5.255,00 por metro quadrado. 
Após apresentação inicial da proposta, propõe duas formas de 
cálculo da contrapartida financeira, sendo que, para a proposta 
1, o cálculo é feito pelo somatório de áreas de projeção por pa-
vimento que invadem o recuo, aferido, sem desconto, em 
R$10.603.276,25. Na proposta 2, a contrapartida seria cobrada 
pela faixa de terreno do invadido pelo recuo, somente uma úni-
ca vez e totalizaria R$ 1.626.890,19. Para explicar as propostas, 
apresenta desenhos esquemáticos explicativos e ainda simulan-
do os cálculos com descontos de30% e 50% para cada propos-
ta. Sra. Ana Gabriela Akaishi questiona sobre qual é a justificati-
va para solicitar a demolição da construção existente para a 
construção nova e solicita mais detalhes sobre o teor dos pare-
ceres de Conpresp e Condephaat. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires 
aponta que SPUrbanismo não analisa o mérito das solicitações 
do proponente, mas aponta que os proprietários alegam más 
condições da edificação. Sobre os pareceres de Conpresp e 
Condephaat, aponta que foram enviados junto ao relatório en-
viado junto à convocação. Sra. Lia Mayumi questiona qual o 
embasamento legal que permite as duas interpretações para a 
cobrança da contrapartida financeira, o que é respondido pela 
Sra. Giselle Flores Arrojo Pires que não há amparo legal para 
decidir sobre esse tema, pois não se trata de pagamento de 
contrapartida por área construtiva adicional, mas por quebra de 
parâmetro. Isso porque a dúvida está no entendimento da for-
ma amis correta de análise da proposta, se a quebra de parâ-
metro se dá na invasão do recuo, aí seria cobrada uma vez, ou 
se na invasão do recuo a cada pavimento, o que deveria ser 
calculado pela somatória das áreas. Sra. Lia Mayumi comple-
menta que, avaliando globalmente, a quebra de parâmetros 
ocorre a cada pavimento e deveria ser cobrado como tal. Por 
outro lado, a proposta é de uso incentivado pela Lei da OUCen-
tro e o proponente é um ente público, que seria muito onerado 
por essa cobrança, mas cuja proposta atende ao desenho urba-
nístico desejável à região central da cidade. Nesse sentido, colo-
ca-se em dúvida sobre qual proposta entende como a mais cor-
reta. Sr. Guilherme Henrique F Del'Arco, representante titular da 
SMUL, entende que as duas propostas apresentadas são tecni-
camente defensáveis. Há razão para cobrar cada laje que invade 
os recuos, mas a flexibilização é sobre o conceito urbanístico de 
invasão do recuo, o que justificaria a segunda proposta. Contu-
do, pondera que a decisão tomada pela CE OUCentro para este 
caso deverá ser replicada nos casos análogos que vierem a ser 
objeto de deliberação, independente do proponente. Avalia a 
possibilidade de uma nova rodada de análise dos órgãos técni-
cos, mas entende que o colegiado tem informações suficientes 
para deliberar sobre a proposta. Complementa que não incide 
tombamento sobre o imóvel a ser demolido, de modo que acre-
dita que a demolição seja uma decisão projetual e amparada na 
legislação vigente. Por fim, esclarece que, devido à presença de 
empena cega em um dos confrontantes laterais, há amparo le-
gal no Código de Obras, em não haver recuo até o limite da 
empena cega. Assim, o cálculo da proposta 1 não considera o 
prédio vizinho encostado, devendo refazer o cálculo, que não 
está correto, pois a métrica deve eliminar os pavimentos que 
encostam no vizinho, que deve chegar em torno do 9º pavimen-
to. Sendo assim, pela necessidade de correção do cálculo da 
proposta 1, sugere que o processo passe por nova rodada de 
análise nos órgãos de SMUL, a fim de trazer uma proposta que 
traga mais segurança para a deliberação. Sr. André Gonçalves 
dos Ramos propõe então o adiamento da deliberação, em virtu-
de da necessidade de esclarecimento de informações. Sra. Bea-
triz Messeder Sanches, representante titular da ACSP questiona 
sobre os critérios para a CE OUCentro deliberar sobre os des-
contos ao benefício da contrapartida financeira. Segue-se deba-
te sobre a existência de regulação da CE OUCentro determinan-
do os descontos. Sr. Guilherme Henrique F Del'Arco relembra 
que o assunto foi debatido na 163ª Reunião Ordinária da CE 
OUCentro e a Resolução nº 06/2019 dispõe sobre em quais ca-
sos se aplica cada desconto para casos de transferência de po-
tencial construtivo e não para regramentos gerais. Sra. Giselle 
Flores Arrojo Pires pede encaminhamento para que a Comissão 
Executiva delibere sobre qual proposta de cálculo deve ser ado-
tado, de modo que , apenas se a proposta 1 ganhar, haja refazi-
mento do cálculo. Sr. Guido D' Elia Otero coloca-se contrário ao 
encaminhamento da representante suplente da SPUrbanismo, 
explicando estar desconfortável para deliberar, pois a proposta 
apresentada tem inseguranças, sugerindo reencaminhamento 
para o Grupo Técnico de Trabalho – GTT, para que a matéria re-
torne ao colegiado com menos inseguranças, dúvidas e com 
mais solidez, o que é acompanhado por falas das representan-
tes do Movimento Defenda São Paulo, Centro Gaspar Garcia e 
ACSP. Sr. André Gonçalves dos Ramos coloca em deliberação 
seguir com a deliberação, conforme encaminhamento proposto 
pela Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, de modo que os represen-
tantes que votarem pelo encaminhamento, que falem “Sim” e 
aqueles contrários a esse encaminhamento e favoráveis ao en-
caminhamento do Sr. Guido D' Elia Otero votem “Não”. Ao final 
da votação, são 12 (doze) votos contrários à continuidade da 
deliberação, de SMUL, SMC, SECOVI, MDSP, Viva o Centro, IAB-
-SP, ACSP, SPUrbanismo, Centro Gaspar Garcia; nenhum voto 
favorável e 1 (uma) abstenção, de SEHAB, cuja representante 
entrou na reunião no meio do debate e não se sentiu confortá-
vel em proferir voto; de modo que a matéria foi adiada, para 
que sejam refeitos os cálculos e analisados novamente pelo 

Abril, Censo de Cortiços e remunerações da SPUrbanismo. III) 
Sra. Cristina Gomes Baltazar, representante titular da SEHAB, 
atualizou o andamento do Censo de Cortiços, demonstrando 
encontro realizado com a sociedade civil, por meio do Grupo 
de Acompanhamento, atividades de formação da equipe de 
campo, materiais de comunicação e apresentou calendário dos 
próximos encontros do Grupo de Acompanhamento, contendo 
datas e pauta, sendo que o próximo encontro ficou agendado 
para 20/04/2022, às 10h, na SEHAB. Sr. Darci Ferreira Holanda, 
arquiteto da Gerência de obras, manutenção e meio ambiente 
da COHAB-SP, apresentou o relatório nº 02 de serviços e obras 
do HIS Sete de Abril, contendo os serviços executados no 
período, demonstrando por fotos. IV) Sra. Giselle Flores Arrojo 
Pires reapresentou a proposta de adesão 0174, para demolição 
total e construção de biblioteca pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo – USP, conforme tratado no SEI 
7810.2021/0000899-4, conforme encaminhamento da reunião 
anterior. Após reanálise do cálculo da contrapartida financeira, 
chegou-se ao valor de R$ 1.002.181,05. Sem manifestações 
contrárias, a CE OUCentro deliberou, por unanimidade dos 
presentes, o encaminhamento da proposta à Câmara Técnica de 
Legislação Urbanística – CTLU. Foi concedido desconto de 50% 
(cinquenta por cento), por oito votos favoráveis a esse des-
conto e um voto em favor da concessão de desconto de 30% 
(trinta por cento). Assim, o total da contrapartida financeira foi 
aprovado em R$ 501.090,52. ENCERRAMENTO: A Coordenação 
agradeceu a presença de todos e encerrou a 185ª Reunião 
Ordinária às 16h42.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000712-9
RESOLUÇÃO 001/2022 / OPERAÇÃO URBANA CENTRO
A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA 

CENTRO – CE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo § 1º do inciso IV do artigo 17 da Lei 12.349/97, em sua 
185ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2022, nos 
termos do inciso I do artigo 4o da Lei n° 12.349/97,

CONSIDERANDO que a proposta também se insere no esta-
belecido pelo art. 4º da Lei 12.349/1997, concessões que serão 
autorizadas mediante Contrapartida Financeira;

CONSIDERANDO que o laudo de avaliação apurou valor de 
mercado do terreno em R$ 5.255,00 por metro quadrado, perfa-
zendo cálculo do Benefício (B) de R$ 1.002.181,05 (um milhão, 
dois mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos);

RESOLVE:
Art. 1º. Encaminhar à deliberação da Câmara Técnica 

de Legislação Urbanística – CTLU, em conformidade com as 
disposições do artigo 8° da Lei n° 12. 349/97, por unanimidade 
dos presentes, o encaminhamento para análise e deliberação 
de proposta de participação na Operação Urbana Centro do 
Interessado Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
nos seguintes termos:

a) Solicitação: Demolição total do existente e construção 
de Edificação Nova.

b) Dados do Proponente: Floriano de Azevedo Marques 
Neto (Biblioteca da Faculdade de Direito da USP), com enqua-
dramento no Art. 3º da Lei Municipal nº 12.349/1997 e no art. 
4º, com solicitação de quebra de parâmetro para ocupação de 
recuo, associável à taxa de ocupação;

c )  P rocesso  SE I  7810 .2021 /0000899-4  e  SE I 
7810.2021/0001834-5;

d) Endereço: Rua Riachuelo, 195/201;
e) Contribuinte: 005.019.0004-7;
f) Área de Terreno Real: 378,49 m²;
g) Área de Terreno Escritura: 378,49 m²;
h) Área construída existente a demolir: 2596,59 m²;
i) Área a construir: 4.287,55 m²;
j) Categoria de Uso da Edificação: nR3-3 (Biblioteca);
k) Zona de Uso: Zona de Centralidade- ZC (Lei 16.402/16);
Art. 2º. Aprovar o desconto de 50% (cinquenta por cento), 

por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) voto em favor da con-
cessão de desconto de 30% (trinta por cento), perfazendo valor 
da contrapartida financeira de R$ 501.090,52 (Quinhentos e um 
mil e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 3º. A Comissão Executiva da Operação Centro delibera 
ainda que, caso haja mudança nos parâmetros do empreendi-
mento, o processo deverá ser novamente submetido ao Grupo 
Técnico de Trabalho – GTT, e Comissão Executiva da Operação 
Centro para nova análise e deliberação.

Art. 4º. Deverão ser atendidas as demais exigências da 
legislação de uso e ocupação do solo, do Código de Edificações 
e legislação complementar, pertinentes à época do protocola-
mento do processo de licenciamento.

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPE-
RAÇÃO URBANA CENTRO

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000278-1
ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
REALIZADA EM 29/11/2021
Plataforma Microsoft Teams 
Às 14h39 do dia 29 de novembro de 2021, na plataforma 

Microsoft Teams, Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante 
titular da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordial-
mente os presentes e inicia a 183ª Reunião Ordinária da Comis-
são Executiva da Operação Urbana Centro. Pauta: Expediente: I. 
Verificação de Presença; II. Leitura e Aprovação da ata da 182ª 
Reunião Ordinária (25/10/2021) da Comissão Executiva da OU 
Centro. Ordem do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos 
Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 
2021; III. Andamento das Intervenções; a. Censo de Cortiços; 
HIS Sete de Abril; IV. Deliberação: Proposta de adesão: SEI 
7810.2021/0000899-4. Interessado: Faculdade de Direito – USP. 
Assunto: Solicitação de mudança nos índices urbanísticos (ocu-
pação dos recuos); V. Deliberação: Proposta de Calendário para 
as Reuniões Ordinárias da Comissão Executiva da OU Centro 
em 2022; VI. Informes gerais. Realiza a verificação de quórum 
pela presença dos seguintes representantes: André Gonçalves 
dos Ramos, representante titular da São Paulo Urbanismo; Gi-
selle Flores Arrojo Pires, representante suplente da São Paulo 
Urbanismo; Marina Camargo Ramos, representante suplente da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Lia Mayumi, repre-
sentante titular da Secretaria Municipal De Cultura – SMC; Bea-
triz Messeder Sanches, representante titular da Associação Co-
mercial de São Paulo – ACSP; Simone Engbruch Avancini Silva, 
representante suplente da Associação Viva o Centro; Marcia 
Maria Fartos Terlizzi, representante suplente do Centro Gaspar 
Garcia de Direitos Humanos; Guido D' Elia Otero, representante 
titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Ana Ga-
briela Akaishi, representante suplente do Instituto dos Arquite-
tos do Brasil – IAB-SP; Suely Mandelbaum, representante titular 
do Movimento Defenda São Paulo. No decorrer da reunião foi 
constatada a presença dos seguintes representantes: Guilherme 
Henrique F Del'Arco, representante titular da Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL; Juliana Kallas Nas-
sif, representante suplente do Sindicato das Empresas de Com-
pra, Venda, Locação e Administração de imóveis de São Paulo 
– SECOVI; Cristina Gomes Baltazar, representante titular da Se-
cretaria Municipal de Habitação – SEHAB. Segue para a aprova-
ção da Ata da 182ª Reunião Ordinária (25/10/2021) é conside-
rada aprovada, sem manifestações contrárias. Sra. Giselle Flores 
Arrojo Pires, representante suplente da SPUrbanismo e Gerente 
de Análise Técnica da SPUrbanismo, apresenta quadro de pro-
cessos de adesões à OUCentro em tramitação na SPUrbanismo, 
atualizado até 17/11/2021, contendo a situação de oito proces-
sos em andamento, com movimentações no âmbito da tramita-
ção interna da gerência, sendo que um dos processos é objeto 
de deliberação nessa reunião em item posterior na pauta. Sem 
manifestações, segue-se a pauta. Sra. Maria de Fátima do N. 
Niy, Gerente de Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresenta 
quadro financeiro com informações consolidadas até 

sos eleitorais anteriores sejam retomados e considerados na 
construção do novo Edital, para evitar impugnações. Encerrados 
os itens de pauta, Sr. André Gonçalves dos Ramos e Sr. José 
Armênio de Brito Cruz agradecem a presença de todos, fazem 
votos de boas festas e encerram os trabalhos às 18h58.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
OBRAS - SIURB
Representante Titular  LUIZ CARLOS LUSTRE AUSENTE
Representante Suplente ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI  AUSENTE

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

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

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 – SMSUB
Representante Titular  CYRA MALTA OLEGÁRIO DA COSTA
Representante Suplente ROBERTA CAVALCANTE DAMASCENO  AUSENTE

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

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

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 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

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000712-9
EXTRATO DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMIS-

SÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
Data da reunião: 28 de março de 2022
Local: Plataforma Microsoft Teams
INÍCIO: às 14h55, Sr. André Gonçalves dos Ramos, repre-

sentante titular da SPUrbanismo, deu início à 185ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro 
– CE OUCentro. PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação 
de Presença; II. Portarias de Nomeação: Publicação D.O.C. 
– Portaria SGM 57, de 21 de fevereiro de 2022, designar na 
qualidade de titular e suplente do Grupo Técnico de Trabalho 
da Operação Urbana Centro, respectivamente, como represen-
tantes da São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo, os senhores 
GISELLE FLORES ARROJO PIRES e VLADIMIR ÁVILA; Publicação 
D.O.C. – Portaria SGM 79, de 9 de março de 2022, designar na 
qualidade de titular e suplente do Grupo Técnico de Trabalho 
da Operação Urbana Centro, respectivamente, como repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras, os senhores ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, e JORGE 
BAYERLEIN. III. Leitura e Aprovação da ata da 184ª Reunião 
Ordinária (21/02/2022) da Comissão Executiva da OU Centro. 
ORDEM DO DIA: I. Processos em Andamento; II. Aspectos Finan-
ceiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 2021; c. 
Execução orçamentária 2022; III. Andamento das Intervenções; 
a. Censo de Cortiços; HIS Sete de Abril; IV. Deliberação: Proposta 
de adesão: SEI 7810.2021/0000899-4. Interessado: Faculdade 
de Direito – USP. Assunto: Solicitação de mudança nos índices 
urbanísticos (ocupação dos recuos); V. Informes gerais. EX-
PEDIENTE: I) Foi verificado o quórum registrando a presença 
dos seguintes representantes: André Gonçalves dos Ramos, 
representante titular da São Paulo Urbanismo; Giselle Flores 
Arrojo Pires, representante suplente da São Paulo Urbanismo; 
Rosane Cristina Gomes, representante suplente da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Cristina 
Gomes Baltazar, representante titular da Secretaria Municipal 
de Habitação – SEHAB; Lia Mayumi, representante titular da Se-
cretaria Municipal De Cultura – SMC; Beatriz Messeder Sanches, 
representante titular da Associação Comercial de São Paulo 
– ACSP; Marcia Maria Fartos Terlizzi, representante suplente 
do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Ana Gabriela 
Akaishi, representante suplente do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil – IAB-SP; Clara Cascão Nassar, representante titular 
do Instituto de Engenharia; Suely Mandelbaum, representante 
titular do Movimento Defenda São Paulo. II) A Ata da 184ª 
Reunião Ordinária (21/02/2022) foi aprovada, sem manifesta-
ções contrárias. ORDEM DO DIA: I) Sra. Giselle Flores Arrojo 
Pires, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, apresentou 
quadro de processos de adesões à OUCentro em tramitação 
na SPUrbanismo, contendo a situação de nove processos em 
andamento, com movimentações no âmbito da tramitação 
interna da gerência. II) Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente 
de Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresentou o quadro 
financeiro com informações consolidadas até 28/02/2022, com 
evolução de receita financeira liquida (R$ 247.365) relativa aos 
rendimentos no período, com total de receitas (R$ 68.572.102). 
Não houve mudança no valor das intervenções concluídas e 
em andamento no período, permanecendo o total executado 
(R$ 36.592.649). Finalizou o período com saldo financeiro (R$ 
31.979.452) dos quais R$ 4.522.852 encontravam-se disponí-
veis para deliberação. Sobre a execução orçamentária de 2021, 
informou que não houve alteração desde a última reunião, 
informando que há prazo até 30/04/2022 para liquidar restos 
a pagar do exercício de 2021 de R$ 2.459.377,87, decorrente 
de medição da HIS Sete de Abril e correspondente taxa de ad-
ministração da SPUrbanismo. Acerca da proposta orçamentária 
de 2022, que foi aprovada pela Lei Orçamentária Anual – LOA 
(Lei Municipal nº 17.728/2022), apresentou quadro de detalha-
mento de despesa com valores diferentes do que foi solicitado 
pela SPUrbanismo, tendo em vista a não previsão de receita 
orçamentária para o exercício, ainda que tenha caixa, conforme 
fora apresentado. Informou que a SPUrbanismo já encaminhou 
processo de pedido de movimentação orçamentária por supe-
rávit financeiro de arrecadação passada, a fim de atender as 
despesas referentes às intervenções em andamento HIS Sete de 

apenas após divulgação de artigo do Professor Nabil Bonduki 
reforçando questões habitacionais da Água Branca. Pede escla-
recimentos sobre a assinatura do termo de cooperação entre 
SPUrbanismo e COHAB e demais condicionantes apontados 
pelo jurídico de COHAB, questionando se pode haver prejuízo 
ao andamento da intervenção; pergunta se a exigência de enca-
minhamento das planilhas ao TCM para desbloqueio dos recur-
sos de Outorga Onerosa foram cumpridas; se o prazo previsto 
para entrega das unidades habitacionais está sendo avaliado 
em relação aos dois anos estabelecidos em sentença judicial; e 
se houve alteração no projeto técnico das HIS por COHAB, ci-
tando menção a ajuste feita em reunião do Conselho Municipal 
de Habitação – CMH. Sra. Maria Teresa Stape Affleck lembra 
que foi feita apresentação detalhada sobre as unidades habita-
cionais durante a 4ª Reunião da Comissão Técnica do Subsetor 
A1 (07/10/2020) e que não houve mudança ou revisão do proje-
to por COHAB desde então. Sr. José Armênio de Brito Cruz infor-
ma que as tratativas para o termo de cooperação estão em an-
damento, com assinatura próxima. Quanto ao prazo definido 
para entrega das unidades habitacionais na sentença judicial, 
comenta que o cronograma de COHAB é técnico e que verifica-
rá explicação ao juiz sobre os limites técnicos impostos à execu-
ção das obras. Sr. Caio Boucinhas, representante titular dos 
Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana, 
inscreve-se para fala e, por problemas técnicos de som, registra 
via chat pedido de apresentação do projeto básico elaborado 
pelo Estúdio 41, sendo informado pela Sra. Maria Teresa Stape 
Affleck que a apresentação feita na 4ª Reunião da Comissão 
Técnica pode ser resgatada e reencaminhada aos representan-
tes. Sra. Jupira Cauhy registra que, por meio do GGOUCAB, foi 
aberto processo SEI junto à SEHAB (7810.2019/0000271-2), em 
2019, solicitando a inclusão das famílias da Favela Aldeinha no 
auxílio aluguel, havendo pareceres favoráveis da Divisão Regio-
nal de Trabalho Social – Centro - DTS-Centro. Faz apelo ao Se-
cretário João de Farias e ao Chefe de Gabinete Carlos Alberto 
Silva para agilizarem a inclusão dessas famílias no auxílio alu-
guel, considerando que a entrega das unidades habitacionais 
do Subsetor A1 é prevista apenas para 2024. Pede para que a 
Coordenação do GGOUCAB reitere o pedido de urgência para 
solução dessa questão junto ao Gabinete de SEHAB. Sra. Mari-
na de Camargo Campos, representante titular da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB e Assistente Social referência 
da área, cumprimenta a todos e confirma que, de dezembro de 
2020 a dezembro de 2021, 175 famílias oriundas da Favela do 
Sapo foram incluídas no auxilio aluguel. Informa, ainda, que o 
processo SEI nº 7810.2019/0000271-2, que trata do pedido de 
inclusão das famílias oriundas da extinta Comunidade Aldeinha 
no auxílio aluguel, foi instruído com a listagem geral das famí-
lias cadastradas à época, que não foram identificadas em che-
cagem de duplo atendimento, conforme solicitação. Reforça que 
constam no processo cinco pareceres de DTS-Centro favoráveis 
à inclusão. Sr. José Armênio de Brito Cruz se compromete a 
buscar a informação e a dialogar com SEHAB sobre essa ques-
tão. Sra. Maria Teresa Stape Affleck faz breve informe sobre o 
andamento do Levantamento do Patrimônio Cultural, relatando 
que, com as sucessivas mudanças de equipe interna da Secreta-
ria Municipal de Cultura - SMC, aguardam alinhamento com a 
nova Diretoria do Departamento do Patrimônio Histórico – DPH 
para definição dos prazos para continuidade das ações. Comen-
ta sobre a possibilidade de realização de consulta pública sobre 
o termo de referência, pensando na discussão sobre a mudança 
da modalidade de licitação para técnica e preço, sendo informa-
do por SMC que a questão deve evoluir com maior celeridade 
no início de 2022. Sr. José Armênio de Brito Cruz destaca ter 
sido sinalizado por SMC que o valor aprovado para o Levanta-
mento do Patrimônio Cultural (R$ 299.690) não seria suficiente 
pelo novo levantamento de preços, conforme encartado no pro-
cesso SEI nº 7810.2019/0000406-5, fazendo considerações so-
bre as especificidades dessa contratação. Sra. Jupira Cauhy per-
gunta se houve alguma novidade em relação à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADIN referente à Lei nº 17.561/2021, fi-
cando acordada a apresentação de informações atualizadas na 
próxima reunião ordinária do GGOUCAB.

Em atenção à solicitação de informe sobre o andamento 
das tratativas referentes à reforma emergencial da Comunidade 
Água Branca, Sra. Marina de Camargo Campos registra que, 
após debate em várias reuniões, ficou aprovado pelo Conselho 
Gestor de ZEIS, em reunião do dia 08/12/2021, a revisão do 
Termo de Referência da 5ª Etapa das Obras Emergenciais do 
Conjunto Água Branca, mantendo os itens pacificados entre 
os representantes nesse momento: microdrenagem, cabine 
primária de energia e parquinho para crianças; e passando para 
um próximo momento a construção de abrigos de gás e de lixo, 
tendo em vista as ações prévias e o tempo necessário para 
desocupação e trabalho social junto às famílias. A partir disso, 
descreve as providências subsequentes, explicando que as 
ações de microdrenagem serão melhor detalhadas no Termo de 
Referência, incluindo a necessidade de aberturas ao longo do 
muro da Rua Torres da Barra e de passagem de pedestres aces-
sível. Em paralelo à revisão do TR, informa que será encaminha-
do ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP 
explicando a decisão do Conselho Gestor de ZEIS. Passando ao 
item II.b, Sra. Maria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro 
de Planejamento Geral, destacando três eventos importantes 
ocorridos no período relacionados às intervenções com recursos 
de Outorga Onerosa: a emissão das ordens de serviço referen-
tes ao Projeto Executivo da Av. Auro Soares de Moura Andrade, 
em 06/12/2021; e aos Estudos ambientais, em 22/11/2021; e 
publicação do Edital de licitação das 728 unidades habitacio-
nais do Subsetor A1, em 17/11/2021. Considera que no início 
de 2022, poderá ser feito um planejamento mais detalhado a 
partir da retomada dessas ações. Passando ao item III da Ordem 
do Dia, Sr. André Gonçalves dos Ramos apresenta a proposta 
de agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do GGOUCAB 
a serem realizadas no ano de 2022, ficando acordadas, por 
unanimidade, as datas de 21/03, 20/06, 19/09 e 12/12/2022. 
Seguindo para o item IV.a da Ordem do Dia, Sr. Daniel Wasem 
Quesada, membro da Assessoria Técnica e Jurídica da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL/ATAJ, cumpri-
menta a todos e faz breve relato sobre o processo eleitoral para 
representantes da sociedade civil no GGOUCAB para o biênio 
2022-2024. Recupera as atividades realizadas nos anos de 2020 
e 2021, destacando a suspensão do cronograma inicialmente 
proposto por conta da situação de emergência decretada no 
Município de São Paulo em razão da pandemia decorrente do 
coronavírus. A partir do arrefecimento da pandemia, da reali-
zação sem intercorrência de eleições para colegiados análogos, 
como o Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU, e privi-
legiando a rotatividade de representação da sociedade civil e a 
renovação da composição dos órgãos colegiados, destaca ter 
sido constatada a condição para retomada do processo eleitoral 
com segurança a todos os participantes. Nesse sentido, relata 
que foi feito contato com os representantes da sociedade civil 
eleitos para compor a Comissão Eleitoral, os quais manifesta-
ram estar de acordo com previsão de retomada do processo 
eleitoral a partir de 2022. Apresenta calendário proposto para 
retomada do processo, com reuniões da Comissão Eleitoral para 
definição das regras das eleições entre janeiro e fevereiro de 
2022; publicação do Edital e abertura do prazo de inscrições 
e candidatura em fevereiro de 2022; prazo de mobilização dos 
candidatos e inscritos em março e abril de 2022; realização da 
Assembleia para representação de ONGs, entidades acadêmi-
cas/profissionais e empresários e da Eleição para representan-
tes dos moradores ou trabalhadores do perímetro e perímetro 
expandido e movimentos de moradia, em abril de 2022; com 
posse dos novos representantes prevista para a 33ª Reunião 
Ordinária do Grupo de Gestão (20/06/2022). Sra. Jupira Cauhy 
sugere que os problemas identificados e avaliados nos proces-


