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deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de 
conclusão do manejo arbóreo com as respectivas conservações 
efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado 
com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profissional 
competente, com recolhimento de ART. Conforme concluiu a 
Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o 
compromissado cumpriu o projeto de compensação ambiental, 
dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento 
das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, 
bem como as previstas no TCA.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, Art. 
5º, o documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua Paraiso, nº 387 andar 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada e após pré-
vio agendamento através do telefone 5187-0365 .

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
340/2013 Processo nº 2013-0.113.738-0 Aos 13 (treze) 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o 
laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas 
no TCA assinado por BRUNO MUSCARI SCACCHETTI, portador 
do CPF/MF nº221.235.298-00, e ANTONIO CIAMPI JÚNIOR, 
portador do CPF/MF n° 153.317.138-66, representantes da 
ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 28 EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF sob n° 15.118.335/0001-86, para 
declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho de fls. 
176, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 
340/2013, publicado no DOC em 22/01/2014, pág. 40, sob fls. 
184/194 dos autos, o interessado executou as obrigações e ser-
viços pactuados em compensação pelos cortes e transplantes 
autorizados e realizados na Rua Robert Bosch, n°45,67, e 235 
– Barra Funda, São Paulo – SP; 2 – que os espécimes a serem 
preservados, listados na Cláusula Primeira, item 1.1.2 e na Cláu-
sula Terceira, foram vistoriados em 28/08/2020 e encontram-se 
vivas, conforme relatório do Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori, às fls. 
225/226 dos autos; 4 – que os plantios (internos e na calçada) 
estabelecidos na Cláusula Primeira, itens 1.1.3 e 1.1.4 e na 
Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, foram vistoria-
dos em 28/08/2020, pelo Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori e dados 
como executados a contento, conforme relatório à fls. 225/226 
dos autos; 5 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas 
na Cláusula Quinta, foram vistoriadas em 28/08/2020 e foram 
executadas, assim como a calçada verde do empreendimento, 
conforme Projeto de Compensação Ambiental ’’as built’’ a folha 
224, compatível com o PCA aprovado a folha 100, diferencian-
do-se, somente por uma faixa permeável defronte ao ponto de 
ônibus, que não será executada, contando com nossa anuência, 
de acordo com relatório do Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori, às 
fls.225/226 dos autos; 6 – que o prazo de conservação e manu-
tenção do manejo conforme determinado no TCA: dos plantios 
internos se estenderá até 13/08/2021. dos plantios externo na 
calçada e se estenderá até 13/02/2021. A emissão do presente 
Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em 
vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos 
termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 
10.365/87, atendendo, também, a nota nº 04 do Alvará de 
Execução de Edificação Nova nº2014/29194-00, emitido em 
30/12/2014, às fls. 202 a 203 dos autos. Quando da solicitação 
do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá 
apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclu-
são do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetu-
adas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos. 
Este trabalho deve ser realizado por profissional competente, 
com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da 
Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das espe-
cificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações 
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as 
previstas no TCA.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, Art. 
5º, o documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua Paraiso, nº 387 andar 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada e após pré-
vio agendamento através do telefone 5187-0365.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 
SIURB - DAF-DA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam convocadas, as empresas abaixo relacionadas, a reti-

rar as respectivas Notas de Empenho, no prazo de 03 dias úteis, 
a partir da data desta publicação, a Avenida São João, 473 - 18º 
andar - Santa Ifigênia, das 09:00 às 17:00h. com apresentação 
das cópias autenticadas dos seguintes documentos CND, FGTS e 
Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou 
declarações correspondentes, Carimbo da Empresa.
PROCESSO N.E. EMPRESA
6022.2020/0002196-8 79.419 LPK LTDA - EPP

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SEI Nº 7810.2020/0000201-3
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 05/06/2019
Rua Líbero Badaró, 504 – 15º andar – Edifício Mar-

tinelli
Às 15h15, do dia 05 de junho de 2019, no Auditório do 15º 

andar do Edifício Martinelli, sala 154, Sr. Vladimir Ávila cumpri-
menta os presentes e faz a verificação de presença, iniciando a 
52ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urba-
na Consorciada Água Espraiada. Havendo quórum para a conti-
nuidade dos trabalhos, passa para a apresentação da Pauta. 
Expediente: I. Verificação de Presença; II. Publicação D.O.C. – 
Portaria SGM 104, de 31 de maio de 2019, designa os senhores 
Emilio Hermida Romero e Luis Henrique Tibiriça Ramos para, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, inte-
grarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada; III. Leitura e Aprovação das Atas da 49ª Reu-
nião Ordinária (05/09/2018), 4º Reunião Extraordinária 
(17/10/2018), 50ª Reunião Ordinária (05/12/2018). IV. Informes 
sobre as reuniões realizadas junto ao Grupo de Trabalho - Ces-
são de Áreas a título Precário OUCAE; V. Aspectos Financeiros / 
Andamento das Intervenções. Ordem do Dia: I. Aprovação de 
data para a 5ª Reunião Extraordinária; II. Informe sobre a Carta 
de Representantes da Sociedade Civil junto ao Grupo de Gestão 
- SEI 6068.2019/0001509-6. Prossegue com a pauta, indicando 
a aprovação das Atas da 49ª Reunião Ordinária (05/09/2018), 4º 
Reunião Extraordinária (17/10/2018), 50ª Reunião Ordinária 
(05/12/2018). Solicita aos senhores representantes que façam 
suas considerações e, não havendo questionamentos ou corre-
ções, ficam aprovadas as respectivas atas por unanimidade dos 
presentes. Prossegue com os informes sobre as reuniões realiza-
das junto ao Grupo de Trabalho - Cessão de Áreas a título Pre-
cário OUCAE, passando a palavra para a Sra. Rosa Maria Miral-
do. Sra. Rosa Maria Miraldo se apresenta como arquiteta da 
São Paulo Urbanismo e assessora da Diretora de Gestão das 

CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO 
(VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA DE VALIDADE). - EXCEPCIO-
NALMENTE DEVIDO A PANDEMIA E PARA EVITAR AGLOMERA-
COES O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE PRECO 
PUBLICO PODERA SER ENVIADO POR MEIO ELETRONICO, 
CONFORME DECRETO 59.283 DE 16 DE MARCO DE 2020 EM 
SEU ARTIGO 12. - ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.GOV.SP.BR . - A DO-
CUMENTACAO REQUERIDA DEVERA SER ENTREGUE NA PRACA 
DE ATENDIMENTO DO SETOR PROTOCOLO, SITUADO A RUA 
DO PARAISO, 387 (TERREO) - PARAISO, DAS 8:00 H. AS 17:00 
H., SEM NECESSIDADE DE AGENDAMENTO. CASO NECESSITE 
DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA VIA DO 
BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E DEVERA 
SER RETIRADA PRESENCIALMENTE. - A PROTOCOLACAO DO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAMBEM 
DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, ESTIPULA-
DO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTE NO DOC. OBS.:1 INFOR-
MAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. 
NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO DE 30 
(TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE 
PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL DO 
MUNICIPIO DE SAO PAULO.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
COMUNIQUE-SE: LISTA 601

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-
BIENTE

ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
Análise de Plano de Atendimento a Emergências - PAE
6027.2020/0009177-7 - Interessado(a): ATIVABC 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
COMUNIQUE-SE: O(A) interessado(a) ATIVABC TRANSPOR-

TES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 36.481.650/0001-43, deverá apre-
sentar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - Protocolo, 
sito à Rua do Paraíso, 387 - térreo, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data desta publicação no DOC, a adequa-
ção do Plano de Atendimento a Emergências, complementando 
as seguintes informações:

1. "Declaração de Validade Contratual e Declaração de Ela-
boração de Plano de Atendimento Emergencial em Conjunto" 
devidamento assinado pelo responsável legal da empresa.

Em caso de dúvidas entrar em contato através do endereço 
svmagtpae@prefeitura.sp.gov.br.

 CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
406/2015 Processo nº 2014-0.105.350-1 Aos 26 (vinte e 
seis) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sede 
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, 
da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresen-
tado o laudo de comprovação do atendimento das obrigações 
contidas no TCA assinado por Nelson Duarte, portador do CPF/
MF nº220.908.608-63, e o Sr. Carlos Eduardo Kehdi, portador 
do CPF/MF n° 100.410.708-01, representantes da empresa 
HESA 126 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF 
n°14.229.109/0001-00, para declarar o que segue: 1 – que 
nos termos do despacho de fls. 121, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 406/2015, publicado no 
DOC em 27/11/2015, pág. 42/43, sob fls. 126 a 131 dos autos, 
o interessado executou as obrigações e serviços pactuados 
em compensação pelos cortes autorizados e realizados na 
Rua Fortunato Ferraz, n°210, Vila Anastácio, São Paulo – SP; 
2 – que os espécimes a serem preservados, listados na Cláusula 
Primeira, item 1.4 e na Cláusula Terceira, foram vistoriados em 
04/08/2020 e encontram-se presentes e em bom estado, con-
forme relatório da Argentina C.M. Carmo, às fls. 231 dos autos; 
3 – que os plantios (internos, calçada, estacionamento), estabe-
lecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, e na Cláu-
sula Quarta, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados 
em 04/08/2020, pela Argentina C.M. Carmo, e encontram-se em 
condições satisfatórias de desenvolvimento, conforme relatório 
às fls. 231 dos autos; 4 – que as áreas verdes e permeáveis, es-
tabelecidas na Cláusula Sexta, foram vistoriadas em 04/08/2020 
e foram implantadas conforme o Projeto de Compensação 
Ambiental aprovado em fl.152, conforme relatório da Argentina 
C.M. Carmo, às fls. 231 dos autos; 6 – que o prazo de conser-
vação e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: 
dos plantios internos e na calçada se estenderá até 26/12/2020. 
dos plantios no estacionamento se estenderá até 26/06/2021. 
A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório 
é efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto 
de Conclusão, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da 
Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 
16 do Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova nº 
2017/07861-00, emitido em 12/05/2017, às fls.167 a 170 dos 
autos. Quando da solicitação do Certificado de Recebimento 
Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo 
de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo 
com as respectivas conservações efetuadas e previstas no 
TCA, devidamente documentado com fotos. Este trabalho deve 
ser realizado por profissional competente, com recolhimento 
de ART.Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de 
Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto 
de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas 
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, Art. 
5º, o documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua Paraiso, nº 387 andar 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada e após pré-
vio agendamento através do telefone 5187-0365.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
390/2015 Processo nº 2015-0.198.933-9 Aos 17 (dezessete) 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o 
laudo de comprovação do atendimento das obrigações conti-
das no TCA assinado por FERNANDA JULIANA DE ANDRADE 
ORTOLAN portadora do CPF/MF nº305.763.178-96, represen-
tando o NOBERTO LUIZ ORTOLAN JÚNIOR., portador do CPF/
MF nº220.602.968-54, para declarar o que segue: 1 – que nos 
termos do despacho de fls. 58, proferido nos autos em epígrafe 
e nas Cláusulas do TCA nº 390/2015, publicado no DOC em 
29/10/2015, pág. 15, sob fls. 63 a 67 dos autos, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensa-
ção pelos cortes autorizado realizados no Lote 7, da Quadra 
04 do loteamento denominado ‘’Nova Cantareira’’, no lugar 
denominado Barro Branco – Bairro Tremembé, Tucuruvi, São 
Paulo – SP; 2 – que os plantios internos, estabelecidos na Cláu-
sula Primeira, itens 1.1.2 e na Cláusula Terceira, realizados no 
endereço do TCA, foram vistoriados em 02/09/2020, pelo Eng.º 
Agr.º Sérgio M. Arimori e dados como executados a contento, 
conforme relatório à fl. 86 dos autos; 3 – que as áreas verdes 
e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Quarta, foram vistoria-
das em 02/09/2020 e foram executadas, assim como a calçada 
verde do empreendimento, conforme Projeto de Compensação 
Ambiental á fl.36, de acordo com relatório do Eng.º Agr.º Sérgio 
M. Arimori, à fl.86 dos autos; 4 – que o prazo de conservação 
e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: dos 
plantios internos se estenderá até 17/02/2021. A emissão do 
presente Certificado de Recebimento Provisório é efetuada ten-
do em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, 
nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal 
nº. 10.365/87, atendendo, também, a nota nº 03 do Alvará de 
Licença para Residências Unifamiliares nº 2016-60814-00, emi-
tido em 19/02/2016, às fls. 70 a 72 dos autos. Quando da soli-
citação do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado 

INTERESSADO: TRANSPORTADORA RISSO LTDA
PROCESSO N.° 6020.2019/0009557-8 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
CVL7503  Notificação(es) de Penalidade nº 1-148500912 e 1-152942475 pesquisada em 

23/09/2020
DTA0596 Notificação(es) de Penalidade nº 1-149897357 pesquisada em 23/09/2020
EGK2051 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415380577 pesquisada em 23/09/2020
EUL5450 Notificação(es) de Penalidade nº 1-147884410 pesquisada em 23/09/2020
EZL4414  Notificação(es) de Penalidade nº 1-146486141 e 4-415006196 pesquisada em 

23/09/2020
FSE4521 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415411065 pesquisada em 23/09/2020

Total de Placas com Pendência(s): 6
INTERESSADO: TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA
PROCESSO N.° 6020.2019/0002538-3 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
RAG5546 CRLV Vencido;
RAG5556 CRLV Vencido;
RAG7306 CRLV Vencido;
QTL2156 CRLV Vencido;

Total de Placas com Pendência(s): 4
INTERESSADO: TWM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
PROCESSO N.° 6020.2019/0005221-6 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EGJ9522 CRLV Vencido;
FCY0058  ;Conforme CIPP A0006738, o veículo placa FCY0058, não está apto a transportar os 

números ONU 1202, 1830, 1992,
  1993, 2590, 2810, 2811, 2814, 3077 e 3082, pois o Grupo aprovado pelo INMETRO é 

27I
Total de Placas com Pendência(s): 2
OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIONA-

DOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR VIA DIGITAL ATRA-
VÉS DO PORTAL156.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2020-1-170

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AM-
BIENTAL

ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387
2017-0.161.940-3 SENE FRESA LTDA EPP
COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CLA 

COMUNIQUE-SE: 389/DAIA/GTAIND/2020 PA:2017- 0.161.940-
3 INTERESSADO: SENE FRESA LTDA EPP PROCESSO DE REGU-
LARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO. O GRUPO 
TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE 
SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLACAO 
VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFOR-
MA: 1.) PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE REGULA-
RIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, FAZ-SE NE-
CESSARIO APRESENTAR: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO 
BOLETO REFERENTE A ANALISE DO PROCESSO DE REGULARI-
ZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO(CONFIGURA-
-SE REGULARIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, DE ACORDO 
COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 203/ CADES/2019). - O 
PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E DE CINCO (5) DIAS 
CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO (VER ITEM 25 
DO BOLETO - DATA DE VALIDADE). - EXCEPCIONALMENTE 
DEVIDO A PANDEMIA E PARA EVITAR AGLOMERACOES O 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE PRECO PUBLICO 
PODERA SER ENVIADO POR MEIO ELETRONICO, CONFORME 
DECRETO 59.283 DE 16 DE MARCO DE 2020 EM SEU ARTIGO 
12. - ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL: 
SVMAGTAIND@PREFEITURA.GOV.SP.BR . - A DOCUMENTACAO 
REQUERIDA DEVERA SER ENTREGUE NA PRACA DE ATENDI-
MENTO DO SETOR PROTOCOLO, SITUADO A RUA DO PARAI-
SO, 387 (TERREO) - PARAISO, DAS 8:00 H. AS 17:00 H., SEM 
NECESSIDADE DE AGENDAMENTO. CASO NECESSITE DE UMA 
SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA VIA DO BOLETO SERA 
EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E DEVERA SER RETIRADA 
PRESENCIALMENTE. - A PROTOCOLACAO DO COMPROVANTE 
DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAMBEM DEVERA ATENDER 
O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, ESTIPULADO A PARTIR DA 
PUBLICACAO DESTE NO DOC. OBS.:1 INFORMAMOS QUE O 
REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. NAO ATENDA ESTE 
COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS 
CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO 
DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO.

2017-0.163.308-2 ISOLEV INSTALACOES LTDA
COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CLA 

COMUNIQUE-SE: 390/DAIA/GTAIND/2020 PA:2017- 0.163.308-
2 INTERESSADO: ISOLEV INSTALACOES LTDA PROCESSO DE 
REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO. 
O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), 
NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO 
A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
EM SVMA, INFORMA: 1.) PARA O PROSSEGUIMENTO DO 
PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE 
OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR: COMPROVAN-
TE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE DO 
PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE 
OPERACAO(CONFIGURA-SE REGULARIZACAO DE LICENCA 
AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 
203/ CADES/2019). - O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMEN-
TO E DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE 
EMISSAO (VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA DE VALIDADE). 
- EXCEPCIONALMENTE DEVIDO A PANDEMIA E PARA EVITAR 
AGLOMERACOES O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE PRECO PUBLICO PODERA SER ENVIADO POR MEIO ELETRO-
NICO, CONFORME DECRETO 59.283 DE 16 DE MARCO DE 2020 
EM SEU ARTIGO 12. - ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGA-
MENTO POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.GOV.SP.BR 
. - A DOCUMENTACAO REQUERIDA DEVERA SER ENTREGUE 
NA PRACA DE ATENDIMENTO DO SETOR PROTOCOLO, SITUADO 
A RUA DO PARAISO, 387 (TERREO) - PARAISO, DAS 8:00 H. 
AS 17:00 H., SEM NECESSIDADE DE AGENDAMENTO. CASO 
NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA 
VIA DO BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E 
DEVERA SER RETIRADA PRESENCIALMENTE. - A PROTOCOLA-
CAO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA 
TAMBEM DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, 
ESTIPULADO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTE NO DOC. OBS.:1 
INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO 
V.S. NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO 
DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 
DE PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL 
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

2017-0.185.865-3 GRAFICOS SANGAR LTDA
COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CLA 

COMUNIQUE-SE: 388/DAIA/GTAIND/2020 PA:2017- 0.185.865-
3 INTERESSADO: GRAFICOS SANGAR LTDA PROCESSO DE 
REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO. 
O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), 
NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO 
A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
EM SVMA, INFORMA: 1.) PARA O PROSSEGUIMENTO DO 
PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE 
OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR: COMPROVAN-
TE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE DO 
PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE 
OPERACAO(CONFIGURA-SE REGULARIZACAO DE LICENCA 
AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 203/ 
CADES/2019). - O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E DE 

Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco 
dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do 
artigo 54 do Decreto Municipal nº 44.279/2003) que poderá ser 
protocolada no endereço eletrônico: hmvncjuridico@prefeitura.
sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência Técnica Jurídica do 
Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes 
Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, 
3.100 – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUDESTE

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUDESTE/ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Termo Aditivo nº: 48/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 

R014/2015-SMS.G
Processo Administrativo: 2014-0.337.129-2
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Contratada: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOL-

VIMENTO DA MEDICINA-SPDM
CNPJ: nº 61.699.567/0001-92
Objeto do Contrato: Gerenciamento e execução de ações 

e serviços de saúde da rede assistencial dos Distritos Adminis-
trativos Vila Formosa, Carrão e Aricanduva da Supervisão Técni-
ca de Saúde (STS) Mooca / Aricanduva e Distrito Administrativo 
de Sapopemba da STS Vila Prudente / Sapopemba

Objeto do Aditamento: incorporação ao escopo das 
ações o repasse de verbas para adequação da unidade de saú-
de UBS REUNIDAS II?. 

Valor do Aditamento: R$ 129.964,00 (cento e vinte e 
nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), para reforma 
e aquisição de esquipamento, sendo o valor de R$20.000,00 
(vinte mil reais), para reforma e R$109.964,00 (cento e nove 
mil novecentos e sessenta e quatro reais), para aquisição de 
equipamentos.

Dotações Orçamentárias com transferência: 84.10.10
.301.3003.1.509.4.4.50.51.00 e 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.
50.52.00.00.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
NORTE

 PROCESSO SEI Nº 6018.2020/0020290-1 – 
SIMPROC Nº 2015-0.136.154-0

DESPACHO DA COORDENADORA
I – Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-

ções e em face da competência delegada pelas Portarias de 
SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 
198/2019, 683/2019-SMS.G, 1.046/2019 e 1.377/2019-SMS.G 
à Coordenadoria Regional de Saúde – NORTE para aprovação 
dos Planos de Trabalho, empenho e formalização das despesas 
de custeio e investimentos,AUTORIZO a SUPRESSÃO, a partir 
de 10.09.2020, da contratação de leitos para a implantação do 
Hospital de Campanha Anhembi, formalizado através do Termo 
de Aditivo nº 030/2020 e 033/2020 ao Contrato de Gestão nº 
R008/2014 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Orga-
nização Social SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ n° 61.699.567/0001-92.

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam convocadas as empresas abaixo a retirarem a(s) 

Nota(s) de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 
desta data na Rua Frei Caneca, nº 1398 - Consolação, 8º Andar 
(Lado B), no Departamento de Orçamento e Finanças/Divisão 
de Orçamento, no horário das 08:00 as 16:30hs. No ato da 
retirada, deverão os representantes apresentarem os seguintes 
documentos: CNPJ, FGTS, CND Relativos aos Tributos Federais e 
à Divida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliá-
rios do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.
EMPRESA PROCESSO N.E
BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 6110.2020/0020057-7 79535/2020
DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO 
LTDA

6110.2020/0022056-0 3042/2020

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 6110.2020/0020061-5 79598/2020
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES 
ORTOPEDICOS LTDA

6110.2020/0019166-7 3040/2020

MOGI MEDICAL EQUIPAMENTO EIRELI 6110.2020/0020054-2 79564/2020
MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
HOSPITALARES LTDA.

6110.2020/0020056-9 79541/2020

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

 PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS-PROCESSOS SEI

EM ATENDIMENTO AO DECRETO N° 50.446/2009 O 
INTERESSADO DEVERÁ REGULARIZAR A(S) PENDÊNCIA(S) 
RELACIONADA(S) EM 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA PUBLI-
CAÇÃO.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PRO-
VIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP 
OU RLETPP-d)  ACOMPANHADO DA RESPECTIVA 
DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADO: COOPERATRANSP COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES LTDA

PROCESSO N.° 6020.2019/0012325-3 
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EWJ5291 Notificação(es) de Penalidade nº 1-152695523 pesquisada em 22/09/2020
MGG7880 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000060229 pesquisada em 22/09/2020
JZK1569 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000035689 pesquisada em 22/09/2020
JZK1489  Notificação(es) de Penalidade nº 5-000035687 e 5-000035688 pesquisada em 

22/09/2020
Total de Placas com Pendência(s): 4
INTERESSADO: JO JO TRANSPORTES LTDA
PROCESSO N.° 6020.2020/0004184-4 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
ERN9D16 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415412957 pesquisada em 22/09/2020

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADO: SIGMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA
PROCESSO N.° 6020.2018/0002381-8 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FRS7729  Notificação(es) de Penalidade nº 1-150320549 e 1-150320550 pesquisada em 

23/09/2020
Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADO: TRANS CECCATO TRANSPORTE E LO-

GÍSTICA LTDA
PROCESSO N.° 6020.2019/0008353-7 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EGK9149 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415621535 pesquisada em 23/09/2020
FEI1522 Notificação(es) de Penalidade nº 4-414884584 pesquisada em 23/09/2020

Total de Placas com Pendência(s): 2

e049069
Realce
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ção. Sra. Tânia Pantano retoma que, no começo de 2017, o 
Grupo de Gestão aguardava uma resposta do Metrô referente a 
um repasse de valores que tinham sido transferidos e destaca 
que o assunto não foi mais tratado. Questiona se esse recurso 
foi devolvido para a Operação. Sra. Rosa Maria Miraldo esclare-
ce que foi um repasse ao transporte coletivo, não cabendo de-
volução do recurso para a Operação Urbana. Lembra que só 
haverá novos repasses com a concordância do Grupo de Ges-
tão. Explica que foi solicitado o repasse dos recursos faltantes 
em relação ao previsto no Convênio, da ordem de 110 milhões 
de reais, e que ficou acordado que apenas o Grupo de Gestão 
poderia anuir tal repasse. Destaca que tal assunto não teve se-
quência porque as obras nesse trecho estão suspensas. Sra. Ca-
tarina Christina Texeira, citando o prolongamento da Av. Rober-
to Marinho, que envolve a Via Parque, provisão habitacional e 
túnel, questiona qual o ônus para a Operação Urbana do rompi-
mento do contrato com as obras em andamento, tendo em vista 
que já foram aportados mais recursos do que o executado em 
obras. Pergunta também se essa questão será respondida na 
reunião extraordinária proposta. Sra. Denise Lopes de Souza es-
clarece que o assunto dos contratos será tratado na reunião 
extraordinária e lembra que, na Via Parque, há uma parcela 
considerável de recursos aportados em desapropriações e que a 
evolução física apresentada não se refere apenas à execução do 
projeto em si. Sr. Vladimir Ávila propõe o encaminhamento para 
a definição da data da reunião extraordinária. Sra. Maria Laura 
Fogaça Zei sugere que as informações apresentadas nas tabelas 
sejam organizadas de modo a especificar os valores já executa-
dos e pagos dos contratos, os valores ainda a serem pagos e as 
estimativas de custos de obras ainda por executar, de modo a 
dividir em colunas o que já é objeto de contrato em andamento 
e aquilo que é estimado como custo de uma série de ações e 
intervenções planejadas. Sra. Denise Lopes de Souza compro-
mete-se a incorporar a subdivisão sugerida no quadro resumo. 
Sra. Maria Laura Fogaça Zei solicita esclarecimento do que é a 
Via Parque, sua extensão e localização. Sr. Thomas Covello inicia 
sua apresentação destacando o território alvo das obras da Via 
Parque e pontuando a execução de alguns trechos e locais. 
Destaca áreas como a do Córrego Água Espraiada, a canaliza-
ção, as áreas verdes e o anel viário no entorno das áreas verdes. 
Ressalta que os três trechos indicados em mapa são os que 
apresentam as desapropriações mais aceleradas. Sra. Maria 
Laura Fogaça Zei considera que, para a reunião específica, seria 
interessante que os representantes recebessem material con-
tendo o projeto original da Via Parque, bem como as adapta-
ções propostas, para fins de comparação. Sr. Vladimir Ávila es-
clarece que o projeto encontra-se disponibilizado no site da 
SP-Urbanismo. Sra. Maria Laura Fogaça Zei lembra que, origi-
nalmente, o projeto previa a construção de um coletor de esgo-
to nessa área, destacando sua importância. Sra. Denise Lopes 
de Souza esclarece que a intervenção como um todo será im-
plementada continuamente. Pontua que a indicação dos trechos 
é uma estratégia inicial de viabilizar as intervenções onde já 
existem áreas desapropriadas, sem a necessidade de grandes 
remoções de famílias e com possibilidade de aproveitamento 
dos projetos existentes, com pequenos ajustes, de modo a dar 
um retorno para a região, com benefícios. Destaca que nos tre-
chos priorizados, os coletores serão executados como previsto 
no projeto, porém, como trechos parciais nos locais possíveis. 
Destaca que, ao caminhar dos trabalhos, os trechos intermediá-
rios segmentados serão complementados. Explica que a reunião 
extraordinária proposta será de apresentação da situação dos 
contratos e dos estudos existentes sobre os três trechos, de for-
ma a subsidiar as discussões das reuniões futuras sobre o qua-
dro de priorização de intervenções para os novos recursos. Sr. 
Vladimir Ávila solicita o encaminhamento para a marcação da 
data da reunião extraordinária, indicando como alternativas os 
dias 03 e 10 de julho. Por maioria, decidi-se pelo dia 03 de ju-
lho. Prossegue com a pauta, informando que já se passaram 
duas horas de trabalhos e consulta os presentes sobre a prorro-
gação da reunião por mais uma hora, seguindo o Regimento 
Interno. Por maioria, aprova-se o prosseguimento dos trabalhos. 
Sr. Thomas Covello inicia sua apresentação sobre a situação das 
intervenções sob responsabilidade da SP-Obras, destacando o 
andamento e os detalhes da HIS 14, cuja programação aponta 
para sua conclusão até o fim do ano; da HIS 27, cujo andamen-
to dos trabalhos atinge 64%; da HIS 41, cujo estágio de execu-
ção é razoavelmente parecido com o da HIS 27, com programa-
ção para o primeiro trimestre de 2020; da HIS 42, cujas obras 
foram concluídas e restam apenas questões de documentação; 
e da HIS 44, cujas obras também foram concluídas e as unida-
des já estão formalmente ocupadas. Destaca algumas ativida-
des a executar na Área de Lazer Pedro Bueno e apresenta a 
pista de skate do Parque Chuvisco, já inaugurada e em uso pela 
comunidade local, mas ainda com alguns serviços e pontos a 
serem executados. Em seguida, reapresenta o fluxograma das 
desapropriações e os estudos dos valores unitários referenciais 
das HIS, destacando que nos contratos de SP-Obras constam os 
valores agrupados por atividade e não por projeto habitacional, 
o que dificulta essa estimativa. Coloca-se à disposição para 
agendar uma visita às obras, a fim de que o Colegiado possa 
compreender in loco as intervenções e destaca que a Sra. Sheila 
Mendes do Nascimento esteve no local visitando a HIS 14. Sra. 
Sheila Mendes do Nascimento agradece a visita que realizou ao 
local, falando sobre sua importância e a possibilidade de conhe-
cer unidade da HIS 14, que foi construída no tempo recorde de 
nove meses. Destaca as qualidades da intervenção realizada e 
do projeto elaborado, enfatizando que, tanto por sua parte 
quanto dos moradores, houve uma felicidade ao conhecer o es-
paço. Questiona quando ocorrerá a entrega da HIS 42, infor-
mando que a SEHAB fez uma reunião com os moradores para 
explicação sobre a entrada no condomínio e, em nova reunião, 
foram apontadas algumas modificações, como os itens que 
compõem a lixeira. Pergunta sobre a motivação de tais mudan-
ças. Sr. Thomas Covello confirma haver variação na execução 
dos contratos diante das diferentes empresas responsáveis e 
comenta que a mudança dos contratos é uma oportunidade de 
otimizar esse processo de entrega. Sobre as lixeiras, destaca 
que o objeto está em estudo para melhor tratamento e que até 
a próxima semana poderá responder sobre a solução adotada. 
Para a HIS 42, destaca ainda ser necessária a vistoria do Corpo 
de Bombeiros, em agendamento, e que a entrega está em vias 
de acontecer, com data prevista entre final de junho e começo 
de julho. Sugere de datas para a visita, pedindo que, para me-
lhor atendimento, esta definição seja feita com a maior antece-
dência possível. Sra. Patrícia Saran considera que as datas pro-
postas para a visita apresentam contratempos, pois dia 21 é 
uma data complicada por ser emenda de feriado e os dias 13 e 
17 de junho são datas bastante próximas. Sugere ao Sr. Thomas 
Covello que indique um roteiro para a visita com a previsão de 
duração. Sr. Thomas Covello esclarece que o roteiro pode ser 
elaborado diante a necessidade das visitas, ponderando que se 
todas as unidades habitacionais forem visitadas, poderão con-
sumir todo o tempo da visita. Sugere que sejam visitados a Via 
Parque, o Parque Chuvisco e a HIS 14, pela proximidade, esti-
mando 2 horas de duração. Sra. Patrícia Saran propõe que o ro-
teiro seja preparado e distribuído ao Colegiado, colocando a 
Gerência de Participação Social – GPS à disposição para a veri-
ficação da possibilidade de data. Sr. Olavo Geraldo, consideran-
do as dificuldades existentes nas unidades recém-entregues da 
HIS 44, questiona se a entrega dos próximos projetos não pode-
ria ser feita nos moldes da HIS 14, cujas unidades eram mais 
completas, com interfone e outras instalações. Sr. Thomas Co-
vello considera que a revisão dos contratos é uma oportunidade 
para padronização também dos projetos. Destaca a importância 
da unificação e padronização, indicando que devem ser entre-
gues produtos parecidos. Sr. Luiz Henrique Tibiriça Ramos cum-
primenta os presentes e contextualiza a situação da Secretaria 
Municipal de Habitação, com as recentes trocas de Secretário e 

venções, reforçando também que estas informações são essen-
ciais para uma melhor abordagem no segundo semestre. 
Esclarece que a priorização foi feita em 2017, quando houve a 
definição das intervenções e dos valores, e que as informações 
apresentadas retratam a evolução dos gastos nos períodos até 
janeiro de 2019 e de janeiro a abril de 2019, podendo haver 
necessidade de nova avaliação e reprogramação, a qual precisa 
ser feita a partir do novo cenário dos contratos do prolonga-
mento da Av. Roberto Marinho. Sra. Sheila Mendes do Nasci-
mento aponta que fez as contas do que foi entregue, incluindo 
Corruíras, Iguaçu, Edite e os demais empreendimentos habita-
cionais, e chegou a 1.171 unidades. Destaca que a serem entre-
gues são 507 unidades de SP-Obras e 308 unidades relativas ao 
Conjunto Estevão Baião, totalizando 815 unidades a receber. 
Nesse cenário, pondera que ainda existem 1.600 famílias em 
auxílio aluguel e que o saldo em déficit será de aproximada-
mente 800 famílias. Considera, ainda, que na segunda fase são 
previstas 2.182 unidades habitacionais e na terceira, 2.124 uni-
dades, o que, somado às unidades entregues e a entregar, tota-
lizaria 6.292 unidades, que não contemplam as 8.500 famílias 
cadastradas, não suprindo, portanto, a demanda habitacional 
da Operação Urbana. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que as 
66 áreas desapropriadas destinadas à demanda habitacional, 
somadas às obras do Convênio de responsabilidade do Metrô, 
expirado em 22 de maio e renovado, ultrapassam a necessidade 
das famílias cadastradas. Explica que o cadastramento das 
8.500 famílias envolve as áreas diretas e indiretas e que a pró-
pria Lei da Operação Urbana, em seu artigo 3º, destaca que as 
famílias atingidas por obras da Operação serão atendidas den-
tro do próprio perímetro, mas se a família não for atingida, não 
poderá ser contemplada. Para as próximas apresentações, com-
promete-se a incluir quadro com a capacidade habitacional de 
cada área e respectiva somatória. Sr. Antônio Marcos Dória 
Vieira questiona se na reunião extraordinária já haverá as resci-
sões dos contratos. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que na 
reunião será apresentada a situação dos contratos e que estes 
serão rescindidos, mas não necessariamente já estarão nesta 
data. Sr. Antônio Marcos Dória Vieira, considerando as rescisões 
futuras, coloca os números do investimento previsto, na ordem 
de 4 bilhões de reais, do qual subtraídos o túnel, na ordem de 1 
bilhão de reais, e as ruas locais, também na ordem de 1 bilhão, 
restarão 2 bilhões de reais. A partir disso, destaca a necessidade 
de se ponderar as receitas de CEPACs versus as despesas em 
investimentos que serão realizados, para que haja convicção e 
que o investidor que vá comprar esse CEPAC tenha noção do 
que será feito ao longo dos anos de implementação da Opera-
ção. Pede esclarecimentos sobre as obras do monotrilho e a 
questão da linha do Metrô, pois considera que podem influen-
ciar no valor dos CEPACs, solicitando a presença de algum re-
presentante do Metrô para fornecer maiores informações. Sra. 
Denise Lopes de Souza esclarece que há uma retomada de diá-
logo com o Metrô sobre a temática, com a renovação do Con-
vênio, e que representantes do Metrô expuseram a dificuldade 
com os contratos, mas informaram que essa questão está den-
tro da programação. Destaca que a discussão será divida em 
dois momentos, sendo a reunião extraordinária focada nos con-
tratos atuais e os seus desdobramentos, e, a partir dessa infor-
mação, inicia-se um trabalho de replanejamento e reprograma-
ção das prioridades, para que a Operação alcance novamente o 
equilíbrio, considerando a retirada de grandes valores, como os 
citados, os valores de CEPACs e a possibilidade de arrecadação. 
A esse respeito, pondera que dificilmente serão captados 4,8 
bilhões de reais, mas que valores de menor ordem são bem 
plausíveis. Sr. Antônio Marcos Dória Vieira destaca que os CE-
PACs foram lançados em 2004 e que em 2012 houve o ultimo 
leilão, havendo a necessidade de organizar as arrecadações e 
execução das intervenções ao longo do tempo. Sra. Denise Ma-
ria Saliba Dias Gomes entende que as obras, como o túnel e as 
vias locais, não podem ser retiradas do rol de intervenções da 
Operação, mas sim despriorizadas. Sr. Antônio Marcos Dória 
Vieira retoma a palavra destacando a necessidade de que as 
ações sejam concretas e considerando que esta é a melhor 
oportunidade. Pontua que existem obras que atraem o capital 
investidor, como é o caso do Monotrilho e o túnel da Av. Chucri 
Zaidan, que representam um grande ganho para o transporte 
da cidade. Questiona se a Via Parque seria mesmo prioritária no 
momento e destaca as habitações populares como prioridade 
total. Sra. Regina Maiello Villela pede esclarecimentos sobre a 
reunião extraordinária a ser convocada e questiona se os esfor-
ços de viabilização de um novo programa de intervenções esta-
rão focados em ações que tenham por objeto os três trechos 
indicados no mapa apresentado. Sra. Denise Lopes de Souza 
esclarece que a reunião extraordinária tem por objetivo noticiar 
e justificar a situação dos contratos, bem como das rescisões, e 
também apresentar os estudos desenvolvidos para essas áreas, 
com o detalhamento realizado pela SP-Obras, e, a partir dessa 
nova conformação, será iniciada a definição conjunta das priori-
zações. Sr. Olavo Geraldo lembra que o Metrô, em inúmeras 
reuniões, colocou de lado a questão das moradias, questionan-
do o seu papel neste processo. Questiona se, diante da renova-
ção do Convênio, ficará clara a responsabilidade legal do Metrô 
sobre as construções de HIS. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece 
que no último documento já estavam bastante claras as atribui-
ções da Prefeitura, CDHU e Metrô, bem como que o documento 
estava assinado e que foi renovado, portanto, está vigente. 
Destaca que todos têm ciência de suas partes e que o Metrô 
realizou a construção do Viaduto Santo Amaro, uma das trans-
posições que era obrigação da Prefeitura, por ocasião das obras 
da Linha 5. Sra. Maria Lúcia Refinetti R. Martins lembra que o 
Convênio anterior com o Metrô foi apreciado pelo Grupo de 
Gestão e questiona por que a sua renovação não foi submetida. 
Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que os termos do Convênio 
não são passíveis de submissão ao Grupo Gestor, por ser um 
instrumento entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São 
Paulo. Explica que, na ocasião, foi aprovado pelo Grupo Gestor 
o emprego de recursos em transporte coletivo, tendo sido re-
passados recursos para o corredor da Av. Luis Carlos Berrini e 
para metrô. Reforça que os termos pactuados entre Estado e 
Município não são objeto de deliberação do Grupo Gestor. Lem-
bra que foi trazido ao Colegiado aditivo de prazo que não impli-
cava em valores e que isto foi apreciado porque, na ocasião, 
ainda havia repasse de recursos. Esclarece que a previsão é de 
500 milhões de reais de repasse, mas que a obra parou e assim 
também o repasse de recursos. Destaca que a CDHU também 
esteve presente e que o debate foi realizado mais de uma vez. 
Sra. Sheila Mendes do Nascimento pontua que, em 2013, foi 
garantido pelo Metrô um auxílio aluguel às famílias por 48 me-
ses e que cuidariam de 2.500 famílias da OUCAE, através de 
contrato com a CDHU, na forma de contrapartida. Sra. Rosa 
Maria Miraldo esclarece que o recurso aportado no Metrô para 
projetos, obras e desapropriações não pressupõe contrapartida 
em produção habitacional, existindo apenas as responsabilida-
des previstas no plano de trabalho. Sra. Antônio Marcos Dória 
Vieira questiona quantas são as unidades habitacionais em 
questão. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que o pactuado en-
volve até 2.500 atendimentos, sendo 1.100 unidades através 
dos condomínios em licitação, mas que o Metrô não dispunha 
de recursos para aporte na CDHU. Esclarece que o Convênio 
abrangia dois planos de trabalho, um referente à área da Via 
Parque e outro, da região do Aeroporto de Congonhas até o 
Morumbi/ Vila Sônia. Destaca que o Metrô possui suas obriga-
ções previstas no plano de trabalho, devendo atender à popula-
ção impactada pelas suas obras. Sra. Maria Lúcia Refinetti R. 
Martins ressalta que já houve remoções, por parte do Metrô, de 
áreas ocupadas em torno das suas novas estações. Sra. Rosa 
Maria Miraldo esclarece que o Metrô já passou pela região da 
Favela do Piolho, mas que isto em nada tem a ver com a OU-
CAE e sua demanda, por não haver obra da Operação envolvi-
da, cabendo ao Metrô todas as tratativas com aquela popula-

no momento da reunião, com a inversão da ordem de alguns 
itens, por conta do entendimento do que compõe o Expediente 
e a Ordem do Dia. Combina com os presentes que na parte do 
Expediente passem a ser tratadas as questões administrativas, 
que independem de votação, tais como os informes, aprovação 
de ata, publicações e verificação de presença; e na parte da or-
dem do dia, os informes técnicos mais detalhados, os aspectos 
financeiros e as matérias que dependem de deliberação. Consi-
dera que a nova ordem apresentada se mostra mais clara e ob-
jetiva para a organização da reunião. Prossegue com a pauta, 
encaminhando os aspectos financeiros. Sra. Denise Lopes De 
Souza, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, destaca que 
a forma de apresentação do quadro financeiro está sendo apri-
morada para todas as Operações Urbanas e que as propostas 
de adequação estão sendo apresentadas durante reuniões. 
Pontua que o quadro foi encaminhado aos representantes de 
forma mais detalhada, com dados dos últimos três trimestres, 
sendo estudada a reorganização das informações de modo a 
facilitar sua visualização. Sra. Maria de Fatima do N. Niy cumpri-
menta a todos e se apresenta como funcionária da SP-Urbanis-
mo há 27 anos, atualmente, respondendo pela Gerência Finan-
ceira das Operações Urbanas. Em seguida, apresenta o quadro 
financeiro indicando as receitas, despesas e saldo, destacando 
as evoluções de valores. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece 
que alguns gastos, principalmente os relacionados a obras, são 
apresentados sobre o mês de abril, considerando que os valores 
são relacionados à execução das ações de 30 dias antes. Explica 
que, em todo início de administração, há uma dificuldade em se 
viabilizar os recursos logo a partir de janeiro, havendo, todos os 
anos, o Decreto de execução orçamentária que dá retroativida-
de ao empenho de recursos feitos até março ou abril. Destaca 
tratar-se de procedimento histórico e periódico na Prefeitura de 
São Paulo, e que, mesmo havendo um cronograma previsto de 
execução, espera-se a confirmação efetiva da disponibilização 
dos recursos para empenho, o que geralmente ocorre entre 
marco e abril, retroagindo a janeiro, sendo visível esse impacto 
nas medições do início de cada exercício. Sra. Maria Lúcia Refi-
netti R. Martins pergunta a que se refere o valor de aproxima-
damente R$ 6.500.000,00 na Via Parque. Sra. Maria de Fatima 
do N. Niy esclarece que são valores relacionados a obras. Sr. 
Thomas Covello esclarece que apresentará esse conteúdo na 
parte de obras, considerando duas frentes, uma relativa à área 
de lazer nas proximidades da Av. Pedro Bueno e outra, à obra 
conjunta com a SABESP. Destaca também que o outro valor de 
maior porte é relacionado às obras de HIS. Sra. Maria De Fatima 
do N. Niy prossegue com sua apresentação, destacando os valo-
res resumidos da Operação Urbana. Abre a palavra para ques-
tionamentos dos presentes. Sra. Catarina Christina Texeira per-
gunta se nos valores a executar estão incluídos os referentes à 
obra do túnel. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que os va-
lores a executar contemplam o que já está formalmente contra-
tado e o que está previsto a ser executado, ainda sem contrato, 
constando como estimativa. Explica também os valores a exe-
cutar das intervenções em andamento e das ainda não contra-
tadas. Sra. Tânia Pantano questiona se no item previsão a exe-
cutar, onde constam as obras contratadas e a contratar, estão 
sendo consideradas apenas as prioridades definidas ou todo o 
plano de intervenção da Operação. Sra. Denise Lopes de Souza 
esclarece que os valores a executar preveem todas as ações da 
Operação. Sra. Tânia Pantano questiona se há uma estimativa 
dos custos para conclusão das obras priorizadas pelo Grupo. 
Sra. Denise Lopes de Souza comenta sobre a priorização de in-
tervenções na ordem de R$ 530 milhões de reais e informa que 
apresentará um exercício de cronograma físico-financeiro e, 
posteriormente, o quadro de priorização. Sra. Catarina Christina 
Texeira questiona se a obra do túnel se enquadra como obra em 
andamento. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que o túnel se 
enquadra como obra em andamento, pois está contemplado em 
contrato, ainda que parte da execução do contrato esteja sus-
pensa. Sra. Catarina Christina Texeira questiona se, nesse caso, 
os lotes de 1 a 4 das HIS não deveriam estar no mesmo grupo. 
Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que estas HIS carecem 
ainda de projeto. Sra. Rosa Maria Miraldo explica que esta con-
fusão se dá pela maneira com que as informações foram colo-
cadas. Destaca a forma de organização da apresentação em 
reuniões anteriores, quando foi explicado o faseamento das in-
tervenções, e considera que há correções a serem feitas. Sr. 
Olavo Geraldo questiona se o pagamento da pista de skate foi 
realizado com recursos da Operação Urbana, bem como se a 
pista fazia, originalmente, parte do escopo da intervenção. Co-
menta também sobre o piscinão. Sra. Rosa Maria Miraldo escla-
rece que a questão do piscinão não faz parte do rol de interven-
ções da OUCAE e que a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRÔ tem o compromisso de, no caso de remoção de 
um equipamento, contemplar a sua reinstalação. Explica que o 
Parque Chuvisco foi alvo de uma alteração de projeto, em razão 
de adequações viárias, e que as ações de skate passaram a ser 
parte integrante da intervenção do Parque Chuvisco, por tal ra-
zão, pagas com recursos da Operação Urbana. Sr. Olavo Geraldo 
reforça que este recurso aplicado poderia ter sido direcionado 
para a construção de HIS e questiona a priorização das inter-
venções. Sr. Thomas Covello esclarece que a priorização feita em 
2017 previa reserva de verbas para a nova fase e destaca que o 
valor destinado à pista de skate já havia sido priorizado, não 
sendo fruto de remanejamento. Sra. Denise Lopes de Souza ini-
cia sua apresentação sobre o novo formato de visualização da 
evolução física das intervenções da Operação Urbana, desta-
cando que a proposta será situada no tempo. Destaca alguns 
itens da tabela, explicando sua origem e valores, bem como os 
valores das execuções dos respectivos projetos. Indica que será 
agendada uma reunião extraordinária especifica para a explici-
tação dos problemas de cada contrato, as motivações para sua 
finalização e os desdobramentos destas questões. Ressalta que 
a finalização dos contratos não tende a gerar impacto nas 
obras de HIS em andamento. Explica que, a partir do momento 
de finalização dos contratos, as áreas que estavam no primeiro 
grupo de habitação, passarão automaticamente para o segundo 
grupo, para elaboração de projeto executivo ou obra. Destaca 
que toda a intervenção está sendo estudada junto a SP-Obras, 
para o melhor aproveitamento possível dos projetos executa-
dos, minimizando as remoções a serem realizadas. Nesse senti-
do, descreve a situação de três trechos identificados em mapa, 
já com áreas desapropriadas, sem necessidade de grandes re-
moções de famílias, com intervenções possíveis de serem exe-
cutadas em novos contratos, podendo dar um retorno do inves-
timento à Cidade. Destaca que, na reunião extraordinária a ser 
marcada, serão apresentadas as questões específicas dos con-
tratos e as decisões a serem tomadas, dando início a estudo de 
priorização e discussão da continuidade dos trabalhos a serem 
implantados, tendo em vista a necessidade de revisão do qua-
dro de priorização, no segundo semestre, para já prever e acor-
dar o direcionamento dos recursos a serem captados através de 
novo leilão. Prossegue com os informes relativos ao Conjunto 
Habitacional Estevão Baião, destacando os valores executados 
e a executar, informa sobre as ações de gerenciamento técnico 
e social, de auxílio aluguel e de investigação ambiental, pontu-
ando a necessidade de reprogramação de recursos destinados 
ao auxílio aluguel quando da reavaliação da priorização, consi-
derando que o investimento previsto para essa ação já foi supe-
rado. Expõe o andamento das desapropriações para habitação, 
o Parque Chuvisco, o prolongamento da Av. Chucri Zaidan, o in-
vestimento da Operação em transporte público, informando so-
bre a renovação do convênio com o Metrô e que está em dis-
cussão o plano de trabalho de produção habitacional. Continua 
com os itens de provisão habitacional adicional, intervenções 
relacionadas à drenagem, e por fim, apresenta os valores finais 
relacionados. Destaca que os valores previstos passarão por 
uma verificação mais precisa, a fim de uma melhor aproxima-
ção da real necessidade de recursos para a execução das inter-

Operações Urbanas. Destaca que o tema da cessão de áreas a 
título precário da Operação Urbana Água Espraiada vem sendo 
abordado no ambiente do Grupo Gestor para a construção de 
critérios para a cessão das áreas, fruto de desapropriações reali-
zadas principalmente ao longo da Av. Roberto Marinho, que 
abrangem áreas destinadas ao projeto da Via Parque e áreas de 
reserva fundiária para a produção habitacional justamente vol-
tada para famílias moradoras de favelas atingidas pelas obras 
do prolongamento da Avenida. Destaca que há um esforço para 
a manutenção desses imóveis livres de ocupação depois das 
imissões na posse, indicando que há ajuizamentos desde 2011. 
Relata o histórico da questão na área, envolvendo os trabalhos 
realizados junto ao Fórum de Lideranças, chamamento feito 
pela Subprefeitura do Jabaquara, em 2015, que resultou na 
ocupação de várias áreas e as cessões a título precário feitas 
desde então, trazendo uma inquietação quanto aos critérios de 
ocupação, possíveis favorecimentos, enquadramento legal, den-
tre outros, o que levou à constituição de um grupo de trabalho, 
formado por membros da sociedade civil do Grupo de Gestão e 
representantes dos órgãos públicos pertinentes, para tratar da 
questão com a maior transparência possível. Descreve que fo-
ram realizadas três reuniões de trabalho, destacando como um 
dos pontos abordados as responsabilidades dos órgãos envolvi-
dos na cessão de áreas na Prefeitura de São Paulo, em que as 
cessões a título precário por até 90 dias são avaliadas pela 
Subprefeitura e as cessões de maior tempo são de responsabili-
dade de avaliação da Coordenadoria de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário – CGPATRI, da Secretaria Municipal de Licenciamen-
to – SEL. Informa que a legislação pertinente a essa matéria foi 
apresentada nas reuniões, contando com o acompanhamento e 
os esclarecimentos da Assessoria Jurídica da Subprefeitura Ja-
baquara e de funcionários da CGPATRI. Destaca que há áreas 
cedidas desde 2015 e que todas as cessões devem obedecer ao 
regramento legal vigente, o que demanda as devidas adequa-
ções. Informa sobre o trabalho da Subprefeitura Jabaquara na 
autuação de processos das áreas cedidas, bem como na reade-
quação do fluxo de processos, pontuando ter sido acordado que 
todas as solicitações de unidades pleiteantes devem ser subme-
tidas à manifestação de SP-Urbanismo, e, se for o caso, de SP-
-Obras, levando-se em conta o horizonte de execução das obras 
previstas em determinado perímetro. Relata que a manifestação 
de SP-Urbanismo/ SP-Obras nos processos, tendo em vista o 
horizonte de ocupação das áreas, ocorrerá em três níveis, con-
forme divisão em três grandes grupos das áreas destinadas à 
habitação de interesse social – HIS e à Via Parque. No primeiro 
grupo, ressalta as áreas que foram descartadas da destinação a 
HIS, com as respectivas motivações, e as demais áreas, afetas 
aos contratos dos Lotes 1 a 4 da SP-Obras, que estão em desen-
volvimento de projeto ou de obra, exigindo prévia manifestação 
da SP-Obras para ocupação. No segundo, apresenta áreas para 
as quais já foram desenvolvidos projetos próximos do básico, 
com material técnico pronto para a licitação de projeto executi-
vo. Destaca que há compreensão quanto à realidade de recur-
sos da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, mas 
também quanto à perspectiva de realização de novos leilões, 
razão pela qual os materiais, a documentação e os estudos ne-
cessários já estão sendo preparados. Entende que o desenvolvi-
mento de projetos executivos para essas áreas é estratégico, de 
modo que o material executivo esteja pronto para licitação, 
quando houver aporte de novos recursos. Informa que, nos últi-
mos dias, houve tratativas para o repasse dessas áreas para 
SEHAB/COHAB desenvolverem a licitação de projeto executivo. 
Por fim, apresenta o último grupo, formado por áreas sem pro-
jeto ou com estudos iniciais, que serão objeto de desenvolvi-
mento de projeto, com a retomada dos trabalhos já desenvolvi-
dos pela SEHAB/COHAB. Também no Grupo 3, ressalta áreas 
passíveis de desistência por questões judiciais, relatando que foi 
encaminhado processo para manifestação da SEHAB a esse 
respeito e citando a possibilidade de reversão da desistência de 
duas das quatro áreas apresentadas. Reforça, então, que as 
manifestações de SP-Urbanismo/ SP-Obras nos processos de 
cessão de áreas a título precário serão fundamentadas na natu-
reza dessas áreas e, consequentemente, no grupo na qual se 
inserem. Destaca que as solicitações já efetuadas terão que ser 
submetidas ao regramento vigente e que, nas próximas reuni-
ões, será apresentado o resumo das informações sobre a situa-
ção das áreas disponíveis e já ocupadas. Sra. Catarina Christina 
Texeira informa que o IAB tem participado do referido grupo de 
trabalho, ressaltando sua importância na identificação da situa-
ção dos lotes e entendimento do que pode vir a ser encaminha-
do. Aponta que não foi repassada a apresentação em que cons-
ta a marcação de quais lotes já foram concedidos e questiona o 
significado dos destaques em amarelo no mapa, buscando en-
tender se identificam os lotes com pedido de nova cessão ou os 
lotes com contratos antigos, que não podem ser desocupados. 
Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que o material não foi envia-
do, pois, na apresentação realizada, havia marcações dos locais 
onde havia cessão de áreas ou intenção de cessão, o que está 
sendo objeto de análise e regularização por CGPATRI. Aponta 
que, diante das novas tramitações, áreas anteriormente marca-
das podem ser desmarcadas ou corrigidas, considerando que as 
autorizações emitidas por Portaria da Subprefeitura têm o prazo 
limite de 90 dias e que, após este prazo, cabe a CGPATRI a tra-
mitação e autorização da solicitação. Esclarece que as entida-
des que não se enquadrarem nos dispositivos legais terão que 
desocupar as áreas, ressaltando que o esforço de ocupação por 
entidades que comprovem interesse público e que estejam de 
acordo com o regramento legal contribui para a preservação da 
base fundiária enquanto se aguarda pelos recursos necessários 
para a execução das intervenções. Em paralelo, informa sobre 
os esforços para cercar essas áreas, já tendo sido encaminhado 
plano de trabalho pela Subprefeitura Jabaquara. Sra. Catarina 
Christina Texeira reitera a posição do IAB acerca da criação de 
um grupo de trabalho de HIS, entendendo que o Grupo de Tra-
balho de Cessão de Áreas, inicialmente formado, deve incorpo-
rar representantes de SEHAB e COHAB, tendo continuidade num 
outro formato, que analise novas concessões, mas também a 
situação dos projetos e previsão de custos lote a lote. Sra. Rosa 
Maria Miraldo apresenta a relação de áreas que dispõem de 
material técnico necessário para a licitação de projeto executi-
vo. Sra. Catarina Christina Texeira destaca que alguns locais não 
possuem imissão na posse e que o cruzamento das informações 
com o mapa fornecido pelo Sr. Júlio gera inconsistências. Sra. 
Rosa Maria Miraldo esclarece não haver contradição nas infor-
mações e que mais de 90% das áreas mencionadas têm imissão 
na posse. Sra. Catarina Christina Texeira, a partir das informa-
ções relatadas, considera que faltou atualizar o mapa fornecido 
pelo Sr. Júlio. Sra. Sheila Mendes do Nascimento relata sobre a 
situação das imissões nas posses e sobre o faseamento dos 
contratos. Reforça que são pouquíssimas as áreas cuja posse 
não foi imitida, exemplificando algumas em que houve imissão 
parcial. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que existem algumas 
áreas compostas por diversos contribuintes e que pode faltar 
um lote para totalizar a imissão da posse do perímetro. Sra. 
Maria Lúcia Refinetti R. Martins questiona se os recursos desti-
nados aos projetos executivos são oriundos da Operação Urba-
na e se há valores previstos para tal fim. Sra. Rosa Maria Miral-
do confirma que saem do fundo da Operação Urbana e que, 
apesar de ainda não ter sido feita a avaliação do valor do proje-
to executivo, os recursos existentes são suficientes para esta 
etapa de licitação. Sra. Maria Lúcia Refrinetti R. Martins ques-
tiona se o primeiro grupo já possuí os projetos executivos. Sra. 
Rosa Maria Miraldo esclarece que o primeiro grupo é composto 
pelas áreas que estão nos contratos dos lotes 1 a 4 da SP-
-Obras, o que não significa necessariamente que todas as áreas 
estejam no mesmo estágio de desenvolvimento dos projetos, 
apenas que todas estão contempladas por um contrato. Sr. Vla-
dimir Ávila explica que a pauta enviada aos representantes 
apresenta algumas pequenas diferenças da pauta apresentada 
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acontecendo com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - 
AVCB do empreendimento 42, fato que vem impedindo a mu-
dança dos moradores e segundo SEHAB, esta informação seria 
competência de SP Obras. Pergunta também quando o paga-
mento do auxílio aluguel às famílias retornará à SEHAB, consi-
derando que entre 2008 e 2012 o pagamento era feito por 
SEHAB, desde o ano de 2012 começou-se o pagamento com re-
cursos da Operação Urbana. Caso esgotado o recurso, questio-
na se as famílias voltarão a receber via SEHAB ou não. Em rela-
ção aos projetos executados por SEHAB e COHAB, quer saber se 
estes já estão prontos e se será possível discuti-los ao longo de 
suas execuções. Cita que existem 616 famílias das comunidades 
Rocinha Paulistana, Alba, Vietnã e Beira Rio que estão fora do 
atendimento habitacional definitivo. Recorda-se que em 2015 a 
comunidade Rocinha Paulistana foi removida com a promessa 
de que o empreendimento 44 teria 560 unidades e o empreen-
dimento Estevão Baião teria 300 unidades – todas essas para 
atendê-los e um déficit de aproximadamente 200 famílias, con-
siderando o total da remoção da área. Informa que há 600 fa-
mílias sem qualquer definição de reassentamento, pois na prio-
rização ainda não foi definido que destino será dado. Sra. 
Denise Lopes de Souza inicia as respostas pelos questionamen-
tos apontados pela Sra. Sheila Mendes do Nascimento, sendo 
que o primeiro ponto é relacionado ao auxílio aluguel. Esclarece 
que os recursos existentes permitem chegar até o final do ano, 
porém, será feito o novo leilão. Esclarece não ser possível saber 
como será o desempenho na arrecadação do leilão, porém bus-
cam por um resultado positivo. Considera não ser oportuna 
essa discussão no atual estágio, pois a Prefeitura deve conceder 
atendimento habitacional às famílias independente da fonte de 
recurso e, em momento oportuno, se verificará como ser dará. 
Em relação ao atraso no empenho de auxílio aluguel, informa 
ter ocorrido em virtude específica de dotação orçamentária e já 
resta solucionada, viabilizando os recursos. Quanto à questão 
dos projetos, confirma que haverá discussão com a população, 
sendo que na última semana foi realizada discussão em conjun-
to com a equipe do Trabalho Social e, dessa reunião surgiu o 
assunto sobre a dificuldade que a diversidade de tipologias com 
funcionalidades diferentes, trás ao social no trabalho com as 
famílias. Propõe realizar uma oficina, onde SP Obras trará sua 
expertise quanto ao que melhor atende as necessidades em 
termos de aspectos construtivos e de funcionalidade, e que foi 
solicitado à COHAB que façam o mesmo exercício para os pro-
jetos básicos já executados, trazendo sua expertise também 
para essa discussão, dando prosseguimento tanto nos projetos 
que já possuem projeto básico desenvolvido, quanto aos novos 
básicos a serem contratados, possibilitando uma diretriz de 
projeto a partir das lições aprendidas. Sobre as famílias que não 
foram atendidas, essa questão será remetida diretamente à 
SEHAB, pois o papel de SP-Urbanismo é fazer a gestão do ins-
trumento, sendo que cada Secretaria tem preservada sua com-
petência para definição e aplicação da política pública. À SP- 
Urbanismo cabe analisar se a demanda encaminhada pela 
SEHAB a ser atendida, foi atingida por alguma intervenção de 
obra da Operação Urbana. Sra. Sheila Mendes do Nascimento 
afirma que em 2015 toda a comunidade foi removida e o que 
se conseguiu para reassentá-los foi distribuir as famílias entre 
os empreendimentos 44 e Estevão Baião, porém, na priorização 
de recursos o número de unidades do empreendimento 44 foi 
reduzido, fazendo com que parcela da demanda removida em 
razão de frente de obra no ano de 2015 não tivesse destinação, 
considera que é uma preocupação válida por que não pode de-
morar mais tanto tempo em auxílio aluguel como as famílias 
que foram removidas anteriormente. Sra. Denise Lopes de Sou-
za aponta que esta questão ficará registrada para encaminha-
mento junto à SEHAB. Sr. Thomas Migliorini Covello refere-se ao 
AVCB do Empreendimento 42 informando que a obra propria-
mente dita está concluída. Tendo em vista a realização de uma 
adaptação do projeto de segurança por incompatibilidade de 
execução, o empreendimento aguarda vistoria do Corpo de 
Bombeiros, que já foi solicitada, para posteriormente realizarem 
a emissão do AVCB. Esse assunto vem sendo tratado com cons-
tância em SP Obras, vindo da parte de documentação da cons-
trutora, sendo que o esforço de SP Obras é resolver essa ques-
tão e entregar o quanto antes. Quanto ao recurso, a priorização 
estabelecida em 2017 permanece mantida e todas as obras 
executadas sob essa perspectiva tem recurso preservado e já há 
empenho deste ano para a respectiva execução. As obras estão 
preservadas. Sra. Sheila Mendes do Nascimento solicita esclare-
cimento sobre os problemas contratuais nas obras em execu-
ção, pois querem solicitar visita as obras, nos moldes do que foi 
feito no empreendimento 14 que aponta ser uma obra de quali-
dade. Solicita também esclarecimento quanto ao prazo de en-
trega da obra, se está mantida a perspectiva de entrega para o 
primeiro trimestre do ano que vem. Sr. Thomas Migliorini Co-
vello informa que as obras estão em andamento com nível bai-
xo de atividade e as questões contratuais apresentadas pela 
Sra. Denise Lopes de Souza são de grande complexidade, com 
diferentes pontos de vista. Alguns contratos mantém o ritmo 
das obras, outros, são alvos de questionamentos pela construto-
ra responsável, levando-se a uma discussão mais profunda de 
natureza contratual. Frisa que cada um dos quatro lotes contra-
tados é bem diferente, com gestões específicas. Sra. Catarina 
Christina Teixeira solicita esclarecimento sobre a apresentação 
do distrato junto às atuais empreiteiras, e eventuais novos con-
tratos celebrados em razão de novo processo licitatório, no que 
concernem as obras de HIS nos lotes de um a quatro. Afirma 
que na apresentação resta apontada uma possível licitação dos 
trechos da obra da Via Parque e consta apontado apenas o tér-
mino das obras de HIS que já se encontram em andamento. 
Outra questão se refere ao potencial de produção das unidades 
e, se fizermos uma projeção em três cenários conforme consta 
nos cadernos produzidos no final da gestão Haddad (2013-
2016), resta perguntar sobre como esta Operação Urbana vai 
tratar a questão social. Solicita ainda esclarecimento quanto a 
programação da primeira fase de obras, divididas em três tre-
chos. Pergunta como o planejamento se dará, considerando que 
a família alvo de frente de obra só é removida se houver desti-
nação vinculada. Pede novamente que o grupo de gestão saia 
com uma data para a reunião do grupo de trabalho sobre Habi-
tação de Interesse Social. Sra. Denise Lopes de Souza informa 
que sobre a questão do prosseguimento da proposta apresenta-
da. Imagina-se que as licitações desses trechos sejam feitas de 
forma independentes das licitações das unidades habitacionais 
de interesse social, que deverão ser licitadas por SEHAB. Após 
conclusão das rescisões contratuais e finalização das unidades 
já em execução, se saberá efetivamente quais HIS não serão 
executadas pelos contratos dos lotes 01 a 04, porém, parte 
dessas unidades já possui projeto. Em paralelo as ações de res-
cisão tomadas por SIURB e SP Obras, serão possíveis destacar 
quais projetos não constarão dos novos contratos, sendo que 
estes serão somados aos projetos que SEHAB e COHAB irão 
efetivar. Reforça não ser possível, nesse momento, considerar 
apenas a retirada do lote que ainda existe no contrato. Todas as 
áreas e projetos de HIS que não forem concluídas por aqui se-
rão absorvidos pela COHAB e por SEHAB para produção de 
projetos e licitação de obras. Quanto à licitação das obras dos 
novos trechos de infraestrutura, informa que estes se darão à 
medida que já tenha sido realizado o leilão de CEPAC e a con-
tratação das demais unidades de Habitação de Interesse Social. 
Nesse momento já se saberá quais obras estarão em andamen-
to, iniciar a licitação das obras e será negociado e conhecido o 
momento de remoção das famílias para o auxílio aluguel. Sra. 
Catarina Christina Teixeira afirma que há ainda muitas interro-
gações e necessidade de ouvir outras pessoas para melhor for-
mulação. Sra. Maria Lucia Refinetti Martins gostaria de apresen-
tar seu entendimento para verificar se está correto. Afirma que 
os chamados “grupos” já estavam ligados à COHAB nos infor-
mes passados desde a 49ª Reunião Ordinária. Reforça que para 

grupos que ainda não possuem projeto executivo. Em médio 
prazo, encaminhar as licitações das obras da Via Parque, licita-
ção das demais obras de HIS e, numa fase de longo prazo, a 
conclusão das obras da Via Parque. A premissa do plano é con-
siderar esse conjunto de ações, conforme demonstra a apresen-
tação, com aproveitamento de terrenos já desapropriados. 
Quanto ao partido arquitetônico, adoção do projeto original 
com ajustes para a entrega dos trechos parciais propostos, 
mantendo a Licença Ambiental de Instalação – LAI. Sobre o 
Metro, cita que em relação à obra da linha 17 do Metrô, há in-
formação de que o Município foi chamado para iniciar conver-
sas, pois há indicativo de que haverá movimentação no projeto, 
sendo possível haver alterações nos estudos condicionadas ao 
informativo daquela companhia. Em relação à drenagem há 
adoção parcial do projeto original, sendo previstos ajustes para 
fins de retenção em alguns trechos, viabilizando a canalização 
parcial do córrego evitando a ocorrência de inundações em tre-
chos não canalizados, atribuindo ao parque linear, a função de 
reservação. Na circulação viária será adotado o projeto original 
com ajustes recomendados pela CET para a entrega dos trechos 
parciais propostos. Quando se iniciou os estudos para fins de 
implantação parcial dos trechos, a CET também foi consultada 
para saber se haveria possibilidade de fazer uma proposta par-
cial, no que se apontou positivamente a conclusão parcial e 
mesmo nos trechos implantados já permitem a conexão entre 
ambos os lados e garante a circulação naquela porção do terri-
tório, devolvendo benefícios. A seguir continua a apresentação 
demonstrando a ampliação do primeiro trecho - já executado; a 
segunda etapa e a terceira etapa. A execução de longo prazo 
seria um complemento dos trechos faltantes, onde se deveria 
ter um avanço da produção habitacional, porém nesses trechos 
há remoções de grande porte, além de processos de desapro-
priação a serem retomados e finalizados. Acrescenta que a ini-
ciativa tem por finalidade a redução de gastos iniciais com au-
xílio aluguel e desapropriações, sendo um planejamento 
posterior. A linha do tempo apresentada esboça como seriam as 
ações de SP-Urbanismo e de SEHAB quanto à gestão da opera-
ção e em relação a habitação. Em relação a SP Obras, órgão 
contratado por SIURB, é preciso apontar as ações a serem fei-
tas. Trata-se de um exercício para entender a concatenação en-
tre as atividades, porém, não se pode precisar atualmente o 
tempo entre uma ação e outra. Cita como exemplo, conforme 
apresentação, a organização de SP-Urbanismo e SEHAB, cujos 
estágios atuais são de atualização de prospectos visando a 
próxima distribuição de CEPAC, gestão da SP-Urbanismo junto 
à SEHAB para viabilizar a preparação das licitações de projetos, 
nos casos em que já existe projeto básico e desenvolvimento 
dos que ainda não possuem projeto básico, enquanto SIURB e 
SP Obras continuam na fiscalização das HIS em andamento e 
iniciam a formalização da recisão dos contratos. Posterior ao 
segundo semestre já se poderá realizar o registro na Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM, com posterior prosseguimento à 
licitação dos projetos que já tem projeto básico desenvolvido 
(grupo 2), assim como aqueles que ainda não possuem projeto 
(grupo 3). Partindo desse estudo, SIURB e SP Obras já poderão 
realizar levantamento das atividades a desenvolver e elabora-
ção de novos orçamentos, mantendo-se parcialmente o projeto 
e estando com o material técnico remanescente do escopo das 
obras dos lotes 01 a 04 já preparados e preparação da licitação 
da Via Parque nos trechos intermediários, dependendo de novos 
recursos, advindos do leilão de CEPAC. Levanta uma questão 
quanto a variável de arrecadação no leilão de CEPAC, que im-
pactará na licitação, prevendo também empenho de recurso em 
ações no eixo da Avenida Chucri Zaidan, que ainda não foram 
finalizadas. Dependendo do valor arrecadado, demandará pla-
nejamento e priorização de aplicação do recurso, como já feito 
anteriormente. Não serão feitos os processos licitatórios para 
todas as frentes ao mesmo tempo, trata-se de um plano que 
dependerá mais do fluxo de ingresso de recursos do que de 
projetos já existentes. Coloca que essa discussão se inicia e que 
os próximos passos serão apresentados nas reuniões ordinárias, 
à medida que forem necessários esclarecimentos. Sr. Vladimir 
Ávila abre a palavra para questionamentos dos presentes. Sr. 
Eduardo Della Manna, representante titular do SECOVI, agrade-
ce a apresentação e questiona sobre quão médio e quão longo 
são esses prazos para termos ideia de temporalidade sobre a 
execução. Refere-se sobre o Plano Geral da Via Parque e retoma 
a criação do conceito de Via Parque Linear e que, para garantir 
o intenso fluxo de passagem, o tráfego fosse deslocado para o 
túnel previsto que não aparece na apresentação em nenhum 
dos dois períodos. Gostaria de saber em que momento sua exe-
cução se insere, uma vez que está presente nas intervenções da 
lei da OUC Água Espraiada, ressaltando também a escassez de 
recursos financeiros do fundo da Operação Urbana. Teme que, 
mesmo com a venda de todos os CEPAC da OUC Água Espraia-
da, não se consiga cobrir todos os gastos previstos com as in-
tervenções. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que em rela-
ção aos períodos de curto, médio e longo prazo não há como 
precisar no momento, pois o conceito está mais ligado à forma 
de executar em prazo mais curto já de posse de áreas desapro-
priadas, já tendo projetos, dinheiro, contratos rescindidos possi-
bilitando novas licitações no caso da Via Parque e de projetos 
de HIS. As ações de curto prazo são aquelas que são mais fáceis 
de serem implementadas. As intervenções de médio e longo 
prazo dependerão muito mais da aquisição de recursos do que 
propriamente de questões maiores, sendo que novas desapro-
priações apenas serão viabilizadas apenas com novos recursos 
e que façam parte das etapas já contratadas e que tenham 
continuidade de ação, considerando viabilidade técnica e eco-
nômica para desenvolver. Entende que os prazos começarão a 
ser mensurados à medida que se avance na sua operacionaliza-
ção e ingresso de recursos. Sobre o túnel, informa que CET rea-
lizou estudos sobre a implantação da Via Parque, onde a Com-
panhia coloca ser viável a implantação ainda que parcial da Via 
Parque, considerando que haverá melhora na circulação da re-
gião com a implantação dos trechos. Todas as diretrizes estão 
sendo dadas para que isso seja viabilizado. Informa que defini-
ções técnicas, feitas à medida que haja evolução da implanta-
ção da Via Parque servirão de baliza para priorizar ou não a 
obra do túnel, que se mantém na lei da OUC Água Espraiada e 
que não será retirado. Frisa que o túnel não faz parte deste pri-
meiro plano de intervenção. Sr. Eduardo Della Manna teme pela 
integridade do parque linear caso o túnel não seja executado 
no futuro. Pode existir uma tendência desse parque linear dei-
xar de sê-lo e transformar-se numa avenida Roberto Marinho 
tal como a conhecemos hoje no trecho já implantado. Sobre os 
recursos, informa que o último leilão de CEPAC dessa Operação 
Urbana foi feito há sete (07) anos, tendo ocorrido no ano de 
2012 e entende o encaminhamento do suplemento do prospec-
to que será necessária a autorização da CVM para poder pro-
mover um novo leilão. Sabendo-se que os ciclos de alta de cap-
tação nas operações urbanas coincidem com os momentos de 
alta na produção imobiliária, sugere o mesmo que já foi dito em 
reunião da OUC Faria Lima, aproveitando o tempo oportuno de 
interesse do mercado. Atualmente essa perspectiva é positiva e 
entende que se a reforma da previdência encampada pelo go-
verno for aprovada, a partir do ano que vem haverá uma reto-
mada econômica não apenas sob o aspecto da produção imobi-
liária, mas também vários outros e considera ser importante 
não perder essa conjuntura. Sra. Denise Lopes de Souza informa 
que a equipe está trabalhando no estudo de viabilidade econô-
mica e na atualização do prospecto, tendo em vista a perspecti-
va de realizar o leilão de CEPACs ainda este ano. Sra. Sheila 
Mendes Do Nascimento faz diversos questionamentos à SP 
Obras, à SEHAB e ao Grupo de Gestão. A primeira se refere às 
priorizações para o ano de 2017, constando que seriam entre-
gues os empreendimentos das áreas 27 e 41, além de quer sa-
ber se haverá a entrega sem necessidade de execuções adicio-
nais a cargo dos moradores. Pede informações sobre o que está 

para análise e manifestação, destacando o direito de protocolo 
e as suas especificações. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes 
destaca as dificuldades de deslocamento na região da Av. Eng. 
Luís Carlos Berrini, onde são comuns grandes congestionamen-
tos, e a limitação do sistema viário, posicionando-se contrária a 
novos empreendimentos com vaga de garagem para uso comer-
cial na região. Sr. Antônio Marcos Dória Vieira manifesta-se 
contrário ao estoque remanescente, considerando ser inexisten-
te nos dispositivos legais. Coloca que o percentual previsto em 
Lei é perante o estoque geral e não ao remanescente, ponde-
rando que isto é uma “gambiarra”. Sra. Tânia Pantano comple-
menta que sua intervenção não entra no mérito do conteúdo da 
Resolução nem do estudo da CET, mas discute o procedimento, 
destacando que a deliberação sobre a alteração dos percentuais 
não estava prevista na ordem do dia. Solicita o registro de que 
a questão não é sobre os melhores percentuais de estoque para 
a região, mas sim sobre a insegurança jurídica para aplicação 
dos novos percentuais. Sr. Vladimir Ávila reforça seu posiciona-
mento anterior, de que o Grupo de Gestão foi ouvido, não ha-
vendo necessidade de quórum qualificado. Destaca que encami-
nhará a questão novamente ao jurídico para avaliação, 
comprometendo-se a trazer os esclarecimentos na próxima reu-
nião. Sra. Tânia Pantano pede esclarecimentos sobre o que pode 
acontecer com as empresas que fizeram seus protocolos antes 
da publicação do despacho, ponderando que isto pode ser ma-
téria de questionamento judicial. Sra. Maria Lúcia Refinetti R. 
Martins questiona sobre a origem do termo “estoque remanes-
cente”. Sr. Vladimir Ávila esclarece que o estoque geral inicial 
da OUCAE possuía proporções mutáveis, com o mínimo de 30% 
para o uso residencial e o máximo de 70% para uso não resi-
dencial, conforme a legislação vigente, atingindo o máximo do 
estoque para o uso não residencial no Setor Berrini. Com o ad-
vento da Lei nº 16.975/2018, aponta que a proposta do Grupo 
de Gestão indicava que o estoque existente e o adicional seriam 
apenas para usos residenciais, porém, a trava foi removida na 
Câmara Municipal, atendendo novamente os percentuais míni-
mos e máximos. Destaca que propostas foram protocoladas 
nesse período, mas ainda estão em análise. Nesse contexto, ex-
plica que o “estoque remanescente” é aquele que existia no 
momento em que a Resolução foi publicada. Sra. Denise Lopes 
de Souza esclarece que a interpretação não pode ser casuística, 
se há um máximo e um mínimo definidos para usos, a vincula-
ções fora desses limites no estoque total deveria incidir na anu-
lação dessas certidões. Sr. Antônio Marcos Dória Vieira destaca 
que a decisão do Grupo de Gestão foi proferida em setembro e 
que, até a conclusão do processo, em 11 de maio, com a publi-
cação, entende que o interessado teria direito de vinculação 
não residencial, valendo a proporção de 70% até essa data. Sra. 
Denise Lopes de Souza esclarece que a dúvida se coloca sobre 
qual valor deve ser considerado, se o estoque total ou o estoque 
remanescente. Destaca que essa questão será levada ao jurídico 
e, posteriormente, apresentado o retorno. Explica, por fim, que 
se a vinculação não foi aprovada até 11 de maio, o pedido será 
analisado a luz da nova Resolução. Sr. Vladimir Ávila agradece 
aos presentes e, não havendo mais nada a tratar, encerra os 
trabalhos às 18h25.
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andar do Edifício Martinelli - sala 154, o Sr. Vladimir Ávila, re-
presentante titular da São Paulo Urbanismo, cumprimenta os 
presentes e faz a verificação de presença e inicia a 5ª Reunião 
Extraordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Con-
sorciada Água Espraiada. Havendo quórum para a continuidade 
dos trabalhos, passa para a apresentação da Pauta: Expediente: 
I. Verificação de Presença. Ordem do Dia: I. Informação sobre a 
Intervenção – Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto 
Marinho. Se para a Ordem do Dia e agradece a presença de to-
dos. Informa que não se trata de uma reunião deliberativa, mas 
para informações básicas sobre o andamento das intervenções 
no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho e sobre os 
status dos contratos. Sra. Denise Lopes de Souza, Diretora de 
Gestão das Operações Urbanas da São Paulo Urbanismo, cum-
primenta os presentes e esclarece sobre a apresentação a ser 
realizada, apresentando a situação atual das intervenções na 
Avenida Jornalista Roberto Marinho, abordando também a situ-
ação dos contratos dos Lotes de 1 a 4, apresentando ao final, a 
nova proposta de ações em decorrência das questões relativas 
aos contratos. Fala da abrangência dos trechos já com projetos 
elaborados, conforme demonstrado em tela, com grande parte 
das desapropriações realizadas e menciona sobre a destinação 
dessas áreas. Esclarece que os contratos são da SIURB com ge-
renciamento da SP Obras. Cada um dos quatro contratos se 
subdividem em três macro intervenção: trecho da Via Parque, 
trecho do Túnel e produção de mil unidades habitacionais de 
interesse social – HIS. São quatro lotes, sendo dos seguintes 
consórcios: lote 1 – OAS / Cetenco; lote 2 – Odebrecht / Cons-
tran; lote 3 – Andrade Gutierrez / Serveng e lote 4 – Queiroz 
Galvão / Galvão Engenharia. Apresentando o status de cada in-
tervenção e trecho, considerando projetos já elaborados, sendo 
que grande parte das desapropriações já foram realizadas tanto 
para execução da Via Parque quanto destinadas à produção ha-
bitacional, sendo que já há um primeiro trecho finalizado e 
apresenta a situação de cada execução, considerando o anda-
mento da obra e o retorno dado por SP Obras a cada reunião 
em que esta apresenta informe sobre o desenvolvimento de 
cada etapa. Apresenta as áreas destinadas para produção habi-
tacional além do trecho destinado à Via Parque que se encontra 
parcialmente desapropriada, há um primeiro grupo com uma 
gama de áreas voltadas à habitação, inseridas em contratos de 
SIURB sob gestão da SP Obras divididas por intervenções já 
concluídas, em andamento ou em projeto. Temos um segundo 
grupo que possui projeto básico já executado pela COHAB e um 
terceiro grupo de áreas cujos projetos precisam ser revistos ou 
mesmo áreas que não possuem projeto. Os três grupos soma-
dos projetam 8.300 unidades habitacionais a serem produzidas, 
sendo que deste total já há 563 unidades entregues e 525 uni-
dades em obras. Retoma a discussão relativa aos contratos, que 
já foi aventada na reunião anterior, informando que houve de-
terminação por parte de SMJ quanto à necessidade de rescisão 
contratual em razão das ações em andamento no âmbito da 
Operação Lava Jato, que engloba não apenas esses contratos 
como demais contratos de prestação de serviços para o Municí-
pio. Em última reunião, ocorrida no mês de junho, foi comunica-
do o encaminhamento referente a reunião do Conselho de Ad-
ministração da SP Obras ocorrida em 29 de maio último em que 
houve tal determinação e de acordo com aquela empresa, essa 
determinação seguirá encartada nos processos administrativos 
para as providências necessárias de rescisão contratual. Realiza 
breve leitura da referida ata cujo trecho alude à providência re-
comendada, comunicada pelo Conselheiro Sr. Rubens Naman 
Rizek Junior - Secretário de Justiça, dado que tais contratos fo-
ram denunciados em investigação de combate a corrupção, res-
salvando que apenas as obras em estágio final de execução de-
vem ser terminadas prioritariamente aquelas destinadas a HIS. 
SIURB e SP Obras tomarão providências formais nesses proces-
sos. Apresenta proposta de planejamento das ações para o 
prosseguimento dos trabalhos no local, sendo demandas suces-
sivas ao processamento rescisório. O plano a ser apresentado 
tem como referência o projeto original, a situação das obras até 
o momento e a situação das desapropriações considerando-se 
curto, médio e longo prazo prevendo sucessivamente o levanta-
mento de todas as obras e projetos já existentes, avaliar o im-
pacto da rescisão dos contratos e dar prosseguimento à elabo-
ração dos projetos de habitação de interesse social daqueles 

sua entrada como representante do Grupo de Gestão. Inicia sua 
apresentação sobre o Conjunto Estevão Baião, esclarece sobre 
os aditivos contratuais com a atual empresa que desenvolve a 
intervenção, explicando sobre os empenhos realizados e a pro-
gramação para andamento da obra. Apresenta ainda os custos 
das unidades e esclarece sobre o diferencial do projeto, compa-
rando-o ao Conjunto Jardim Edite. Por fim, compromete-se a 
trazer informações mais detalhadas na próxima reunião. Sr. 
Olavo Geraldo enfatiza seu desapontamento e descrença com o 
andamento da obra do Conjunto Estevão Baião, destacando o 
tempo em que as famílias estão em auxílio aluguel e os esfor-
ços da comunidade para evitar a ocupação informal do local. 
Solicita empenho nas ações. Sra. Rosa Maria Miraldo pondera 
sobre o empenho da equipe técnica presente e reconhece que o 
Grupo de Gestão possui suas prerrogativas como órgão de con-
trole. Sr. Luiz Henrique Tibiriça Ramos esclarece não estar assu-
mindo prazos, mas informando sobre o cronograma dos contra-
tos vigentes. Reconhece que o atraso de seis anos é vergonhoso 
e informa sobre o empenho da Secretaria em resolver a ques-
tão. Sr. Vladimir Ávila prossegue com a pauta passando ao item 
VI, que trata de informe sobre a Carta de Representantes da 
Soc iedade  C iv i l , que  compõe o  P rocesso  SE I  n º 
6068.2019/0001509-6. A referida carta traz três questionamen-
tos, sendo o primeiro sobre a publicação da Resolução dos esto-
ques do Setor Berrini, informando sobre a tramitação do proces-
so, sua apreciação por CTLU e publicação da Resolução no 
D.O.C. Sra. Denise Lopes de Souza questiona se a carta resposta 
do Sr. Secretário já foi levada ao conhecimento do presente 
Grupo de Gestão. Diante da dúvida de alguns membros em re-
lação ao encaminhamento do material, a Sra. Sheila Mendes do 
Nascimento confirma o envio. Esclarece, então, sobre as publi-
cações já realizadas e apresenta em tela o conteúdo de sua 
manifestação no Processo, que aborda os três itens, bem como 
o encaminhamento do Sr. Secretário de Desenvolvimento Urba-
no. Destaca ainda o histórico do processo, informando sobre as 
deliberações, publicações e esclarecimentos sobre o andamento 
do PL complementar. Sr. Vladimir Ávila complementa que a mi-
nuta foi encaminhada à Câmara e o conteúdo é abordado no PL 
381/2019. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece, com relação ao 
encaminhamento do Prospecto da 6ª distribuição da Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada a CVM, que o termo de 
referência para contratação de estudo econômico de viabilidade 
e precificação dos CEPACs já está pronto, que as cotações de 
preço estão sendo realizadas e que será repassado ao Banco do 
Brasil para confirmação dos valores obtidos. Em paralelo, desta-
ca a revisão do prospecto, contendo a atualização das interven-
ções, estado e valores envolvidos, e estima para agosto a finali-
zação do estudo econômico e de viabilidade, já com a validação 
do Banco do Brasil e atualização do prospecto. Considerando os 
prazos do Banco do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, avalia que o leilão deve acontecer em dezembro. Sra. 
Tânia Pantano alerta para um entendimento comum a ela e ao 
Sr. Eduardo Della Manna de que houve um erro na aprovação 
da Resolução pela inobservância do Regimento Interno desta 
Operação Urbana. Avalia que a deliberação do Sr. Secretário de 
Desenvolvimento Urbano faz referência a uma cadeia de outros 
atos, dentre os quais a Resolução do Grupo de Gestão, refor-
çando o entendimento de que o Regimento Interno do Grupo 
não foi observado para sua aprovação, no que diz respeito às as 
matérias que podem ser objeto de Resolução e o quórum míni-
mo previsto para deliberação de cada uma delas. Sr. Vladimir 
Ávila lembra que a matéria em questão foi discutida exaustiva-
mente no presente Colegiado. Sra. Tânia Pantano reitera enten-
dimento de que não foi observado o Regimento Interno e avalia 
que a deliberação se enquadra na segunda ou terceira hipótese 
de Resolução, não tendo sido repeitado o quórum mínimo para 
esse caso. Destaca o histórico da aprovação de um percentual 
não previsto em Lei, seguindo uma discussão entre os represen-
tantes sobre o entendimento quanto ao enquadramento da Re-
solução, havendo discordância das manifestações em relação 
ao apresentado pela Sra. Tânia Pantano. Sra. Regina Maiello 
Villela esclarece que a mudança de percentual mencionada foi 
baseada em relatório elaborado pela Companhia de Engenharia 
de Tráfego – CET relativo à questão do adensamento e do trân-
sito na região da Av. Eng. Luís Carlos Berrini. Descreve o conteú-
do que compõe o relatório e retoma que foi colocada uma posi-
ção formal técnica de CET contrária ao adensamento comercial 
na região, sendo favorável apenas ao aumento do estoque resi-
dencial. Lembra que o conteúdo foi apresentado em reuniões 
anteriores e que a questão foi retomada previamente à votação 
pelos membros, que já tinham conhecimento da matéria. Reto-
ma, inclusive, que proferiu o seu voto anteriormente aos de-
mais, porque precisou se ausentar, de modo a garantir o posi-
cionamento técnico da CET. Destaca que os membros 
participaram das discussões técnicas e que os relatórios foram 
apresentados e respaldaram a SP-Urbanismo. Sra. Tânia Panta-
no reforça que a Resolução modifica os percentuais e questiona 
se a deliberação consistiu na aprovação de manifestação técni-
ca, apontando que a aprovação de parecer técnico não implica 
necessariamente na aprovação de novos percentuais. Sra. Regi-
na Maiello Villela expressa o entendimento de que os represen-
tantes do Grupo de Gestão se respaldaram na manifestação 
técnica entregue para sua decisão, sendo esse o papel do traba-
lho técnico. Sra. Tânia Pantano aponta o entendimento pela in-
segurança jurídica desta aprovação. Segue o debate entre os 
presentes e o propõe-se que a questão seja analisada pelo de-
partamento jurídico da SP-Urbanismo, alertando para os desdo-
bramentos futuros. Sr. Vladimir Ávila esclarece que nenhuma 
ação é realizada sem o apoio jurídico da SP-Urbanismo. Retoma 
o histórico da discussão, considerando que o texto encaminha-
do à Câmara Municipal não foi o mesmo que o aprovado por 
ela, tendo havido corte que desfigurou o pretendido pelo Grupo 
inicialmente, e destaca que a CET subsidiou tecnicamente as 
decisões do Grupo de Gestão, não havendo, no seu entender, 
nada de irregular na Resolução. Avalia que a Resolução foi rea-
lizada com base nos critérios e encaminhamentos previstos em 
Lei, ouvidas a CET e a SMDU, e destaca que todas as ações res-
peitam a Lei e o Regimento Interno. Sr. Antônio Marcos Dória 
Vieira remete ao histórico da discussão e aprovação em ques-
tão. Lembra que se posicionou contrariamente, à época, mas 
reconhece o processo democrático e o embasamento técnico 
que levou à decisão. Cita o Decreto Municipal nº 53.364/2012, 
em seu artigo 24, que dispõe sobre os estoques, ponderando 
que os percentuais poderão ser alterados e destaca as demais 
legislações correlatas. Prossegue com o breve histórico, ressal-
tando que a CTLU não apresentou qualquer questionamento e 
que o processo avançou nos demais órgãos também sem qual-
quer questionamento. Reafirma que a decisão foi baseada em 
reconhecimento a parecer técnico e apresenta suas considera-
ções sobre o conteúdo da matéria em debate, questionando se 
as certidões NR solicitadas nesse período já foram liberadas. Sr. 
Vladimir Ávila esclarece que não. Quanto à questão de quórum, 
esclarece que a Lei estabelece que o Grupo de Gestão deve ser 
ouvido, mas que a decisão final cabe à SP-Urbanismo, como 
gestora da OUCAE. Destaca também que o Regimento Interno é 
um procedimento elaborado pelo próprio Grupo de Gestão, 
para regular as relações internas, e reforça que houve acompa-
nhamento jurídico ao longo de todo o processo. Explica sobre o 
grande tempo decorrido entre a aprovação do Grupo de Gestão 
e a Resolução final da SP-Urbanismo e que, nesse período, fo-
ram feitas solicitações para o uso não residencial para um esto-
que inexistente. Destaca que o entendimento da área jurídica 
da SP-Urbanismo, a partir da publicação da Resolução, é de que 
o estoque remanescente é 50% Residencial e 50% Não Resi-
dencial, mas que esse ponto não é pacífico, ainda sendo ques-
tionado mais detalhadamente. Sr. Antônio Marcos Dória Vieira 
destaca a Lei de 2001 e pondera não haver referência à questão 
do estoque remanescente. Com base nisso, considera que a 
questão deve ser levada à Procuradoria Geral do Município 


