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intervenções em habitação social. Inicia sua fala retomando o 
debate acerca dos valores gastos com gerenciamento técnico – 
aproximadamente R$ 17 milhões; e cerca de R$ 26 milhões com 
gerenciamento social, esclarecendo que o montante está dentro 
do percentual estabelecido com SP-Urbanismo - 17% frente aos 
valores já empregados na implementação das unidades habita-
cionais, não ultrapassando 10% de gerenciamento técnico. 
Quanto às despesas com as obras do Conjunto Estevão Baião, 
admite que as unidades habitacionais do empreendimento, tal 
como outros dessa região, realmente saíram mais caro do que o 
histórico praticado por SEHAB, uma vez que a Superintendente 
de Habitação da época acreditava que os projetos deveriam ser 
diferenciados. Também aponta outros problemas relativos às 
dilatações de cronograma e também decorrentes de problemas 
com a vencedora da licitação. Informa que o orçamento do 
vencedor não contemplava todo o escopo e os aditivos necessá-
rios por conta das torres esbeltas previstas no projeto e tam-
bém por conta das bases de concreto que se encontravam no 
lote, sendo que estes foram liberados com demora. Quando da 
assinatura do último aditivo, a construtora solicitou uma indeni-
zação de valores acumulados de 2018 que, a partir da recusa da 
administração, desistiu da obra. Há hoje interesse da terceira 
colocada em assumir a obra, o que está sob análise de PGM 
tendo já uma posição desfavorável do jurídico de SEHAB. Caso 
negativo, a nova licitação já está preparada e pronta para ser 
publicada. Aproveita para comunicar alterações de representa-
ção de SEHAB junto ao colegiado. Sra. Patrícia Saran solicita 
que SEHAB formalize as substituições, para possibilitar encami-
nhamento da portaria de designação. Sr. José Orlando Ghedini 
questiona os gastos com gerenciamento social e físico do Este-
vão Baião, apresentando valores do relatório da Caixa Econômi-
ca Federal – que divergem do quadro financeiro apresentado, 
que não justifica a liberação das medições de obra com pen-
dências. Reitera o questionamento sobre a licitação realizada, 
uma vez que o esqueleto da obra já estava pronto, sabendo to-
dos os itens que necessitariam serem executados.

Sr. Luis Henrique Tibiriçá Ramos esclarece que a licitação 
não é por preço global – conforme a lógica apresentada pelo Sr. 
José Orlando Ghedini, mas sim por preço unitário. Assim, é pago 
somente o que é executado. De qualquer forma, solicita que 
SP-Urbanismo esclareça as diferenças dos contratos, uma vez 
que os contratos de gerenciamento são muito maiores do que 
os escopo da OUC Água Espraiada, abrangendo território maior. 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva acolhe a sugestão e encaminha 
para que a SP-Urbanismo verifique os valores apontados nas 
planilhas para a próxima reunião. Passa então para o item III. 
Informe SP-Urbanismo: Oficina sobre o Prolongamento da Av. 
Jornalista Roberto Marinho – Via Parque, que é apresentado 
pela Gerente de Gestão Participativa. Sra. Patrícia Saran informa 
que foi realizada no último dia 27 de novembro de 2019, ofici-
na sobre obras do Prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho - Via Parque, com base na proposta de SP Obras de 
executar a obra em trechos. Cita os objetivos da oficina em 
apresentar as soluções mais viáveis e as possíveis restrições em 
cada um dos trechos apontados, para subsidiar a priorização 
das futuras etapas de sua execução. Apresenta os objetivos e os 
critérios adotados para a construção de prioridades com mani-
festação dos órgãos: SP Obras, CET, SEHAB/COHAB e SP-Urba-
nismo. O trabalho realizado resultou na construção de uma 
matriz em que os órgãos apontaram as suas prioridades, a fim 
de que o Grupo de Gestão tenha elementos para subsidiar a 
tomada de decisão. Ressalta que o trabalho não se encerrou e 
que há previsão de um novo encontro para o início de 2020. 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck complementa que a Matriz é 
uma construção coletiva, dentre os diversos agentes, que tem 
como objetivo alinhar, para cada trecho, a viabilidade dentro 
das restrições de cada trecho. Assim, espera que a matriz consi-
ga aglutinar as restrições menores ou maiores para alcançar os 
cenários mais viáveis, finalizando em três cenários, dentre o 
mais oportuno até o mais restritivo. Sra. Patricia Saran comple-
menta que consultará a agenda dos representantes quando 
houver os insumos necessários para realizar o encontro. Sra. 
Maria Lucia Refinetti R. Martins considera os diálogos já trata-
dos anteriormente e apresenta uma lista de aspectos importan-
tes para subsidiar a tomada de decisão. Reforça que para defi-
nir prioridades, é preciso ponderar as questões técnicas e quem 
serão beneficiados com as intervenções a serem priorizadas. 
Elenca então os aspectos que julga importante: apresentação 
do projeto de drenagem, informes sobre os cenários para as 
obras do Plano Chucri; informes sobre o montante de despesas 
com auxílio-aluguel até que sejam entregues as novas unidades 
habitacionais; notícias sobre as negociações com o Metro; infor-
mações sobre o debate do Conselho Municipal de Habitação - 
CMH acerca de priorizações e parcerias público-privadas – PPP; 
o que foi previsto no projeto de lei orçamentário – PLOA para 
2020, para despesas previstas com recursos do fundo da OUC 
Água Espraiada. Também tenta recuperar perdas financeiras 
com desvinculação de recursos promovida pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda. Há discussão junto à Defensoria Pública no 
sentido de que Outorga Onerosa não é imposto e que, portanto, 
não cabe desvinculação. Sra. Lucia Noemia Simoni enfatiza a 
questão do Licenciamento Ambiental, uma vez que já existe 
uma matriz de possibilidades em estudo. Nesse sentido, a Licen-
ça Ambiental de Instalação – LAI, embora expirada em 2016, 
ainda é considerada pela SVMA. Reforça que uma nova propos-
ta deverá ser apresentada para análise de SVMA, tratando 
sempre do conjunto das intervenções. Sra. Maria Teresa Stape 
Affleck esclarece que a LAI é um item da matriz e que ainda é 
um momento precoce para conversar com os setores responsá-
veis da SVMA, mas afirma que a viabilidade e a funcionalidade 
ambiental e física serão garantidas, mesmo que se mantenha a 
decisão de fazer a obra em trechos. Esclarece que a matriz de 
prioridades serve para o Grupo de Gestão decidir qual trecho 
será executado primeiro. Sra. Lucia Noemia Simoni reitera a im-
portância de envolver o setor responsável de SVMA para esse 
debate, tendo em vista considerar ser uma questão técnica a ser 
tratada no órgão, e não apenas burocrática. Sra. Patrícia Saran 
apresenta então o item IV. Informe DIS: 46 – Condomínio Vitória 
de uma Nova Conquista Boxes Comerciais, sobre TID encami-
nhado para ciência do Grupo de Gestão da OUC Água Espraia-
da, com parecer favorável de SEHAB e aprovado por unanimida-
de em assembleia de condomínio, que deliberou sobre a 
destinação dos quatro boxes comerciais localizados no térreo 
do empreendimento para uso condominial comum, sugerindo 
os seguintes usos: espaços de convivência comunitária, bibliote-
ca, videoteca, escritório administrativo de apoio à gestão de 
condomínio. Ressalta manifestação da SP-Urbanismo existente 
no documento, onde informa que o empreendimento já se en-
contra entregue à SEHAB, que a Lei da Operação Urbana trata 
do reassentamento das famílias atingidas pelas obras – que se 
constata no conjunto em questão, e que a alteração solicitada 
para a utilização dos boxes é de competência da própria 
SEHAB. Sra. Patrícia Saran seguiu, por fim, ao item da pauta, o 
item V. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada a 
serem realizadas no ano de 2020. Questiona se há óbices às 
datas sugeridas, sempre as primeiras quartas-feiras dos meses à 
tarde, a cada 90 dias, sendo 04 de março, 03 de junho, 02 de 
setembro e 02 de dezembro de 2020. Sem objeções, as datas 
foram aprovadas por unanimidade. Sr. Estevão Sabatier Simões 
Ferreira questiona sobre o saldo dos recursos e as priorizações 
de obras. Nesse cenário, pergunta sobre como está a situação 
do leilão de CEPAC. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva esclarece 
que ainda está em curso a contratação de estudo econômico 
para subsidiar o leilão. Sr. Antônio Marcos Doria Vieira pondera 
que Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ainda 
não concluiu essa contratação, que é a base para o leilão. Pon-
dera que podemos estar perdendo oportunidade de retomar es-
sas obras ao não fazer o leilão em momento de retomada do 

das as priorizações das intervenções, cujo debate tem sido feito 
em paralelo, por meio de reuniões extraordinárias e oficinas. 
Sra. Sheila Mendes do Nascimento, representante titular da As-
sociação dos Moradores de Favela – perímetro da OUC Água 
Espraiada, toma a palavra e questiona sobre as obras de habi-
tação de interesse social no contexto das recisões de contrato e 
da falta de qualidade das obras recém entregues. Explana que 
as famílias reassentadas não podem ser prejudicadas pela resci-
são dos contratos e que, nem as construtoras, nem mesmo a SP 
Obras, têm respondido aos questionamentos. Pede que sejam 
feitas visitas técnicas para averiguar as irregularidades. Também 
se coloca indignada com a situação das obras do empreendi-
mento Estevão Baião, que se arrasta há seis anos. Por fim, per-
gunta por que ainda é preciso pagar pela execução de mais 
projetos para as mesmas áreas que já foram licitados projeto 
básico entre 2013 e 2016, enquanto famílias permanecem em 
auxílio aluguem desde 2008. Sr. Estevão Sabatier Simões Ferrei-
ra, representante suplente do IAB, cumprimenta os presentes e 
aponta que a tabela traz uma confusão entre os métodos, ao 
separar as intervenções em andamento e não contratadas sepa-
radas, ao passo que elas deveriam ser únicas, em um mesmo 
cronograma. Sra. Maria Teresa Stape Affleck esclarece que a 
proposta de divisão foi por conta da limitação de visualização 
na tela da apresentação, mas acata as sugestões de juntar as 
tabelas. Sr. José Orlando Ghedini traz para o debate a questão 
dos contratos de gerenciamento, do grande dispêndio de recur-
sos com este item, o que não justifica o observado pela Sra. 
Sheila Mendes do Nascimento quanto aos problemas de execu-
ção da obra. Questiona como a gerenciadora libera a medição 
de uma obra que não atende os parâmetros de qualidade. Além 
disso, reflete sobre os altos valores aferidos para as obras de 
habitação de interesse social, e que os contratos para 2009, 
cujos reajustes são acumulados desse período. Sra. Maria Lucia 
Refinetti R. Martins retoma sobre o quadro físico-financeiro e 
pondera que a Via Parque e Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho configura uma unidade de intervenção, o que 
não se observa nas obras de cada empreendimento de habita-
ção social, sendo necessário separá-los, o que é acatado pela 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck. Sra. Lucia Noemia Simoni pro-
põe também agrupar as intervenções por temas. Sra. Joyce Reis 
Ferreira da Silva passa para o item b. Detalhamento das Ações 
– Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho; HIS; 
Prolongamento da Avenida Chucre Zaidan; Parque Chuvisco; 
Conjunto Estevão Baião; III. Informe SP urbanismo: Oficina so-
bre o Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho – Via 
Parque. Passa então a palavra ao Sr. Thomas Migliorini Covello, 
Coordenador da SP Obras, que apresenta as intervenções em 
andamento sob responsabilidade de SP Obras que tiveram evo-
lução de obra no trimestre. Ressalta que as intervenções lista-
das são aquelas deliberadas como prioritárias em 2017, confor-
me os recursos disponíveis naquele momento. Assim, conforme 
as entregas das obras, permanecem hoje poucas intervenções 
em andamento, também em decorrência da rescisão dos contra-
tos em curso. Nesse cenário, a fiscalização e o gerenciamento 
das obras em andamento não estão onerando despesas, sendo 
realizadas diretamente pela SP Obras. Sobre a HIS 14, informa 
que das quatro torres, foram finalizadas as etapas estruturais, 
elevadores e instalações, faltando caixilharia e a parte do tér-
reo, além de finalização das instalações hidráulicas e elétricas. 
Sra. Lucia Noemia Simoni solicita que a apresentação contenha 
o número de unidades habitacionais e a área útil de cada uma 
delas, o que é acatado pelo Sr. Thomas Migliorini Covello, que 
se compromete a trazer o quadro na próxima reunião. Continua 
a apresentação dos principais avanços das obras passando a 
informar a situação dos empreendimentos de habitação de inte-
resse social nas áreas 27 e 41. Informa que as obras continuam 
paralisadas, como já apontado na última reunião, tendo em vis-
ta o andamento do processo de rescisão do contrato do Lote 4. 
Mais uma vez, aponta que deverá ser realizada nova licitação 
para o restante das obras, considerando que não é possível rea-
lizar nova licitação enquanto o contrato não for rescindido. Sr. 
Estevão Sabatier Simões Ferreira questiona qual o motivo da 
rescisão dos contratos, o que é explicado pelo Thomas tratar-se 
de construtoras ligadas à Operação Lava Jato e não houve inte-
resse da gestão em executar a totalidade do objeto dos contra-
tos e da escassez de recursos para executar todas as obras. 
Acerca dos problemas de qualidade apontados pela Sra. Sheila 
Mendes do Nascimento esta, ressalta que a construtora está 
sendo informada dos problemas e tem responsabilidade técnica 
sobre as obras. Compromete-se a visitar as áreas a fim de ela-
borar relatório técnico detalhado para subsidiar o acionamento 
da responsabilidade da construtora. Há alguns pontos em que o 
projeto não contemplava. Ressalta que a oficina de HIS realiza-
da no âmbito da OUC Água Espraiada foi fundamental para 
identificar que os contratos precisam ter mais clareza do escopo 
e das especificações. A questão da instalação de gás solicitada 
não fazia parte do escopo da intervenção, tendo sido entregue 
somente o ponto de gás. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva solicita 
ao Sr. Thomas Migliorini Covello checar as questões apontadas 
e acionar SEHAB. Pede para constar que as novas licitações de-
vem sanar os problemas apontados e que SP Obras deve avaliar 
com a equipe de SEHAB a fim de construírem juntos uma solu-
ção possível para mitigar os casos em andamento. Sra. Lucia 
Noemia Simoni aponta que esses casos concretos devem ser 
tratados em momento específico, para ir além do gás, tendo em 
vista os projetos executados. Sugere que seja realizada nova 
oficina de HIS para identificar como mitigar problemas concre-
tos nos casos reais. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins relem-
bra que a oficina de HIS foi exatamente para estabelecer pa-
drões, questão complementada pela Sra. Joyce Reis Ferreira da 
Silva, que solicita encaminhamento nos novos contratos acerca 
das deliberações da oficina, pontuando que a rescisão dos con-
tratos e a nova licitação deverão se realizar até o terceiro tri-
mestre de 2020 e que esse fator deve ser equalizado no crono-
grama físico-financeiro. Isso posto, o Sr. Estevão Sabatier 
Simões Ferreira solicita como encaminhamento que a nova lici-
tação deverá ter seus termos de referência adequados para que 
os contratos novos não tenham os vícios das intervenções pas-
sadas, devendo incluir os requisitos mínimos estabelecidos na 
Oficina de HIS nas licitações. Sr. Thomas Migliorini Covello se-
gue a apresentação sobre a área de lazer Pedro Bueno, apon-
tando a pendência da adutora da SABESP para a próxima licita-
ção. Sobre a visita, pede que a SP Urbanismo organize a 
agenda, informando que a SP Obras disponibilizará transporte e 
sugere o roteiro passando pela área de lazer Pedro Bueno, Par-
que Chuvisco e HIS entregues. Sra. Lucia Noemia Simoni per-
gunta sobre a gestão da área de lazer junto à Avenida Pedro 
Bueno, questionando qual seria o órgão público responsável por 
sua zeladoria e cuidados. Sr. Thomas Migliorini Covello informa 
se tratar de responsabilidade da Subprefeitura. Sra. Lucia Noe-
mia Simoni questiona então se a área seria ou não repassada 
para a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA, 
sendo que o Sr. Thomas Migliorini Covello não possui essa res-
posta no momento. Sr. José Orlando Ghedini questiona, sobre a 
adutora, lembrando ter sido pago o remanejamento da adutora, 
o que é esclarecido pelo Sr. Thomas Migliorini Covello que não 
há obras pagas e não executadas. Justifica a nossa necessidade 
de despesa ponderando que a adutora de fato foi remanejada, 
que a Sabesp, em conjunto com a SP Obras e as empreiteiras 
contratadas, de fato fez parte da obra, bem como o desvio da 
adutora, restando a fazer o fechamento do canal, o aterramento 
e um alargamento viário da via Pedro Bueno. Por fim, avalia que 
esse restante de obras não consta de nenhum contrato atual-
mente, em que pese que essas pendências não trazem nova 
previsão de gasto, mas o gasto já previsto. Sra. Joyce Reis Fer-
reira da Silva passa então a palavra ao representante da SEHAB 
para esclarecimentos sobre o andamento da intervenção do 
Conjunto Estevão Baião. Sr. Luis Henrique Tibiriçá Ramos cum-
primenta os presentes e passa a apresentar o detalhamento das 

Chuvisco; Conjunto Estevão Baião; III. Informe SP urbanismo: 
Oficina sobre o Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Mari-
nho – Via Parque; IV. Informe DIS: 46 – Condomínio Vitória de 
uma Nova Conquista Boxes Comerciais; V. Agendamento prévio 
das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da Operação Ur-
bana Consorciada Água Espraiada a serem realizadas no ano de 
2020. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente 
da SP-Urbanismo passa a palavra para a Sra. Patrícia Saran, 
Gerente de Gestão Participativa da SP-Urbanismo, que dá posse 
e as boas vindas aos novos representantes designados para 
representar a SP-Urbanismo e o Movimento Defenda São Paulo. 
Segue para o item III. Do Expediente. Informa que a minuta da 
ata da 5ª Reunião Extraordinária foi encaminhada, porém não 
foi possível o envio da minuta de ata da 53ª Reunião Ordinária. 
Pergunta aos presentes se há considerações à minuta enviada. 
Sr. José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento 
Defenda São Paulo, aponta que o Movimento Defenda São Pau-
lo se abstém da aprovação e encaminhará considerações sobre 
a ata da 5ª Reunião Extraordinária, por escrito. Considerando 
a aprovação dos demais representantes presentes, a ata da 5ª 
Reunião Extraordinária realizada em 03/07/2019 é aprovada, 
ficando a aprovação da minuta da ata da 53ª Reunião Ordiná-
ria, pendente para a próxima reunião do Grupo de Gestão. Sra. 
Joyce Reis Ferreira da Silva passa então para a Ordem do Dia, 
item I. Aspectos Financeiros, chamando a Sra. Maria de Fatima 
do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da SP-Urbanismo, para 
apresentar o quadro financeiro, em tela. Sra. Maria de Fatima 
do N. Niy apresenta o balanço financeiro dos últimos três me-
ses, consolidado até 31 de outubro de 2019, afirmando que não 
houve alteração no quadro de intervenções concluídas. Sobre 
as intervenções em andamento, aponta que houve evolução 
nas intervenções no prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho. Ressalta que há uma despesa negativa relativa ao 
retorno de recursos decorrente de desistências de desapropria-
ções. Assinala ainda evoluções que tratam de intervenções em 
habitação de interesse social, referentes aos contratos do Lotes 
1 a 4 e a obra do empreendimento Estevão Baião. Quanto à 
intervenção do Plano Chucri, informa que houve complemento 
de pagamentos, bem como para o parque do chuvisco e des-
pesas gerais. Sr. José Orlando Ghedini questiona se os valores 
apresentados consideram os juros acumulado nos reajustes de 
contrato, apontando diferença entre o apresentado e o balanço 
auditado pela Caixa Econômica Federal. A Sra. Maria de Fatima 
do N. Niy explica que o balanço apresentado na reunião acu-
mula o valor inicial acrescido do reajuste anual dos contratos, 
sendo o montante apresentado o valor transitado na conta 
da Operação Urbana. Sr. José Orlando Dhedini justifica sua 
pergunta apontando verificar valores distintos nos relatórios da 
Caixa Econômica Federal, que audita a OUC Água Espraiada. 
Sra. Maria de Fatima do N. Niy identifica a discrepância e se 
compromete a verificar as diferenças de valores. uma vez que 
não tem como verificar os valores durante a reunião, mas se 
compromete a verificar e apresentar na próxima reunião. Sra. 
Maria Lucia Refinetti R. Martins, representante titular da FAU/
USP pergunta se os valores apresentados na tabela são aqueles 
efetivamente pagos, sem atualização monetária. Sra. Maria de 
Fatima do N. Niy informa que são valores pagos historicamente, 
mas que consideram o reajuste efetivado à época. Reforça que 
verificará quanto às diferenças apontadas.

Sr. Luis Henrique Tibiriçá Ramos complementa que o contra-
to inicial para a obra do Conjunto Estevão Baião contemplava 
mais dois outros empreendimentos. Sra. Joyce Reis Ferreira da 
Silva explica que há uma diferença na natureza dos pagamen-
tos e que, em alguns casos, os contratos abrangem mais de uma 
intervenção e que esta pode ser uma justificativa para as possí-
veis divergências pontadas pelo representante do Movimento 
Defenda São Paulo. Compromete-se a trazer essas correlações 
na próxima reunião. Sr. José Orlando Ghedini faz breve leitura 
parcial do relatório da Caixa Econômica Federal e solicita maior 
detalhamento de cada obra e de cada contrato para as próxi-
mas reuniões. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva passa então ao 
item II. Andamento das intervenções: a. Quadro Físico-Financei-
ro Trimestral Geral. Apresenta que o quadro apresentado é uma 
inovação e que, por isso, vem sendo constantemente aprimora-
do para melhorar a apresentação. Convida a Sra. Maria Teresa 
Stape Affleck, assessora da Diretoria de Implementação de Pro-
jetos Urbanos da São Paulo Urbanismo, cumprimenta os presen-
tes e explica o esforço de tentar mostrar os aspectos financeiros 
e as ações físicas executadas e a executar, no tempo e em três 
quadros. O primeiro quadro trata das obras concluídas, ressal-
tando que, na parte superior do slide, há sempre um resumo. O 
segundo quadro traz as intervenções em andamento, cujo obje-
tivo é mostrar o cronograma previsto para os próximos anos, 
para as intervenções em andamento, de maneira análoga ao 
quadro de controle financeiro, colocando no tempo o que falta 
ser executado, bem como a previsão do cronograma até a con-
clusão. Detalha as ações necessárias para a conclusão física 
(desapropriações, projeto, gerenciamento, licitação e obras), até 
2028. Discute que essa nova forma de apresentar tem objetivo 
de contribuir para uma melhor compreensão pelo Grupo de 
Gestão, de modo que solicita dos representantes uma avaliação 
da metodologia, sobretudo em relação ao apresentado na 53ª 
Reunião Ordinária. Sr. Antônio Marcos Doria Vieira, representan-
te titular da APEOP, questiona a apresentação de intervenções 
suspensas, como é o caso do túnel para interligação com a Ro-
dovia Imigrantes. Sugere então retirar deste quadro os itens 
suspensos, pois eles não retratam a realidade das intervenções 
em andamento e não refletem o montante de recursos a serem 
gastos. Complementa que, dessa maneira, o quadro será mais 
realista quanto às intervenções que serão ou não realizadas no 
âmbito desta OUCAE, permitindo melhor compreensão das 
priorizações, separando as intervenções suspensas e não priori-
tárias, como as vias locais do Brooklin. Sra. Lucia Noemia Simo-
ni, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente, complementa que algumas intervenções mere-
cem ser maior detalhadas. Exemplifica que a intervenção Via 
Parque na realidade deve ser destrinchada em uma série de ou-
tras obras previstas, tais como o coletor tronco da Sabesp. Sra. 
Joyce Reis Ferreira da Silva esclarece que o túnel continua na 
Lei da OUC Água Espraiada e, os contratos ainda vigentes, res-
saltando que há tratativas para a rescisão dos contratos e acor-
dos para a finalização das obras em andamento. Sugere como 
encaminhamento separar as intervenções suspensas em uma 
tela separada. Sr. Antônio Marcos Doria Vieira debate sobre a 
previsão de novo leilão de CEPAC e que o ideal seria prever 
despesas em mesma ordem de grandeza da previsão de arreca-
dação, para ser possível dimensionar as priorizações das obras. 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva agradece as sugestões e pede 
para que as demais colocações dos presentes sejam feitas ao 
final da fala da Sra. Maria Teresa Stape Affleck, que segue a 
apresentação do quadro físico-financeiro e pondera que os itens 
de gerenciamento físico e social perduram até o final das inter-
venções e até a última família receber solução habitacional. 
Acolhe as sugestões e aponta que trará os avanços na próxima 
reunião. Sra. Lucia Noemia Simoni solicita esclarecimento sobre 
as intervenções habitacionais dos Lotes 1 a 4. Concluindo, a Sra. 
Maria Teresa Stape Affleck apresenta o quadro das intervenções 
não contratadas, tendo ou não previsão de contratação, até 
2023. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins questiona qual o 
conceito por traz da proposta de apresentação do quadro, pois 
ainda não está clara a correlação físico-financeira das interven-
ções. Pergunta se a intenção é apresentar o que foi feito com o 
recurso existente e se os percentuais tratam-se do que foi exe-
cutado, o que é respondido pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck 
que a intenção é demonstrar que, às vezes, o cronograma físico 
não acompanha o cronograma financeiro. Após debate, é deli-
berado que serão expostos tanto os percentuais da execução 
física e financeira e que os cronogramas que não estão pactua-
dos serão colocados como preliminares até que sejam delibera-

mente, se verifica o contexto da inclusão para os devidos escla-
recimentos. Sr. Antonio Marcos Dória Vieira aponta que, em não 
havendo previsão legal no PDE para a TDC nos termos do Proje-
to de Lei, propõe que o Grupo de Gestão elabore requerimento 
solicitando a supressão deste aspecto da matéria. Afirma ainda 
que esse instrumento trata ainda de renúncia de arrecadação 
para o FUNDURB. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins pondera 
que não fica claro se o cidadão doador da área do melhoramen-
to público recebe o potencial construtivo automaticamente ou 
se deve entrar em CEPAC. Sr. Antonio Marcos Dória Vieira expõe 
sobre a matemática de compra do direito de construir, indican-
do que o potencial acrescido na doação se restringe ao equiva-
lente à área doada. Para alcançar a totalidade do Coeficiente de 
Aproveitamento, o interessado deverá adquirir. Sra. Marilena 
Farjesztajn retoma aspectos da Lei da OUC Área Espraiada rela-
tivos ao melhoramento viário, expondo haver previsão no PDE 
do caráter não oneroso do potencial construtivo de área doada. 
Sr. Estevão Sabatier Simões Ferreira questiona como o potencial 
construtivo doado seria multiplicado, o que é esclarecido pela 
Sra. Marilena Farjesztajn. Sr. Antonio Marcos Dória Vieira cita a 
referências às audiências públicas realizadas para divulgação e 
debate do PL e, sobre a previsão de recursos para implementa-
ção dos melhoramentos viários previstos. Sugere que, caso são 
sejam realizadas as doações, que a intervenção não seja priori-
tária. Relata que já há diversos locais onde a área já se encon-
tra de acesso público, faltando apenas a formalização docu-
mental da doação. Sra. Denise Lopes de Souza declara que há 
uma questão de fundo na forma de submissão à CMSP, que de-
verá ser mantido o termo “poderá” para custear as desapro-
priações oriundas do melhoramento proposto com recursos da 
operação urbana desde que esta intervenção seja realizada ao 
final de todas as demais, ou então manter o termo “deverá”, 
uma vez que, para esta última hipótese, seria necessário prever 
o impacto orçamentário dos melhoramentos viários totais, uma 
vez que não é possível prever quais proprietários teriam interes-
se em doar áreas. Sr. Antonio Marcos Dória Vieira ressalta ser 
importante manter os incentivos de doação de terreno, retiran-
do a previsão – apontada pela CMSP como inconstitucional – 
da Transferência do Direto de Construir (TDC). Sra. Regina 
Maiello Villela entende que os mecanismos de doação deveriam 
ser esclarecidos à CMSP como previsão de economia de recur-
sos orçamentários, exemplificando com os regramentos dos Po-
los Geradores de Tráfego. Sra. Lúcia Noemia Simoni pondera 
que não identifica onde se encontram os lotes impactados por 
melhoramentos viários se beneficiariam da TDC. Entende ser 
importante identificar. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins cor-
robora com a solicitação da Sra. Lucia Noemia Simoni lembran-
do da grande manifestação dos moradores em audiência reali-
zada. Acrescenta a necessidade de estudo para os pequenos 
lotes situados em ruas estreitas, uma vez que não está claro o 
futuro desses pequenos lotes, inclusive pela utilização da TDC. 
Acredita que para os grandes lotes a situação já esteja encami-
nhada, sendo necessário um olhar aos pequenos proprietários. 
Sra. Marilena Farjesztajn coloca que a faixa de melhoramento 
viário trata-se de planejamento em longo prazo. A previsão não 
é para os pequenos lotes, mas para os futuros empreendedores 
que comprarem esses pequenos lotes e os remembrarem a fim 
de construir empreendimentos verticais. Nesse sentido, a doa-
ção das faixas de alargamento do viário parte do princípio da 
transformação dos pequenos lotes em empreendimentos de 
maior porte. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins analisa que os 
últimos debates antes da versão final do Projeto de Lei, cami-
nharam exatamente para minimizar as necessidades de desa-
propriação, haja vista a escassez de recursos da Operação Urba-
na. Sr. Antonio Marcos Dória Vieira questiona se seria 
importante deixar claro quanto à origem dos recursos para a 
execução das intervenções previstas na OUC Água Espraiada, 
caso contrário, incorreria em Lei de Responsabilidade Fiscal. Sra. 
Denise Lopes de Souza concorda com a recomendação do Gru-
po de Gestão quanto à exclusão da previsão da TDC, cuja minu-
ta será elaborada pela equipe técnica da SP-Urbanismo, a ser 
submetida aos conselheiros para análise. Ainda sobre informes 
gerais, em relação ao Leilão de CEPAC, informa que está sendo 
contratado estudo de viabilidade econômica pela SMDU, para 
fins de quantificar e precificar os CEPAC, com o intuito de anali-
sar quantos CEPAC lançar ao mercado e a qual o preço, dado 
que o último leilão ocorreu em 2012 e atualmente há outro ce-
nário econômico-financeiro na região em vista da atratividade 
dos CEPAC e deverá compor um capítulo do prospecto. Afirma 
que a Sra. Rosa Maria Miraldo está trabalhando no prospecto 
do Leilão, em paralelo a este estudo econômico. Aponta que a 
maior dificuldade se dá pela incerteza quanto à data da resci-
são dos contratos dos Lotes 1 a 4. Caso os contratos ainda esti-
verem vigentes no momento do Leilão de CEPAC, será necessá-
rio informar no prospecto a tendência de rescisão. Por fim, 
considera ser oportuno realisar esses estudos e orçar as inter-
venções até o final deste ano, pois há expectativa de realização 
do certame no ano que vem. Sr. Estevão Sabatier Simões Ferrei-
ra solicita esclarecimento quanto à fonte de recurso para paga-
mento desse estudo, o que é esclarecido pela Sra. Denise Lopes 
de Souza ser oriundo fundo da Operação Urbana. Aponta a im-
portância de um estudo mais robusto para que seja analisada a 
nova matriz fundiária e será a base para as decisões de distri-
buição do leilão de CEPAC. Sra. Rosa Maria Miraldo faz os últi-
mos informes sobre apresentar ao Grupo de Gestão os valores 
remanescentes de desapropriação. Apresenta previsão de gas-
tos segundo estimativa de julho, sendo: áreas de HIS – 11,5 mi-
lhões; Chucri Zaidan – 4 milhões; obras da Via Parque – 10,3 
milhões para as três frentes analisadas nas oficinas e, para as 
demais áreas da Via Parque, cerca de 150 milhões. Também cita 
a previsão de desapropriações para o túnel de ligação com a 
Rodovia Imigrantes, que ainda consta da Lei, havendo ainda 
estimativa de 220 milhões para desapropriações e que constará 
do prospecto. Após manifestações dentre os presentes, Sr. Este-
vão Sabatier Simões Ferreira recorda ter sido proposta, por re-
presentantes do Grupo de Gestão, a revogação do túnel no 
Projeto de Lei em debate na CMSP. Não havendo mais itens na 
pauta, a Sra. Marilena Fajersztajn agradece aos presentes e, não 
havendo mais nada a tratar, encerra os trabalhos 17h46.

 SEI 7810.2020/0000201-3
ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 04/12/2019
Rua Líbero Badaró, 504 – 15º andar – sala 154 – Edi-

fício Martinelli 
Às 15h 15, do dia 04 de dezembro de 2019, no Auditório 

do 15º andar do Edifício Martinelli, sala 154, Sra. Joyce Reis 
Ferreira da Silva cumprimenta os presentes e faz a verificação 
de presença, iniciando a 54ª Reunião Ordinária do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
Havendo quórum para a continuidade dos trabalhos, passa para 
a apresentação da Pauta. Expediente: I. Verificação de Presença; 
II. Publicação D.O.C. - Portaria SGM 298, de 21 de outubro de 
2019, designa as senhoras ROSA MARIA MIRALDO e JOYCE 
REIS FERREIRA DA SILVA, para, na qualidade de titular e suplen-
te, respectivamente, como representantes da São Paulo Urbanis-
mo, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Con-
sorciada Água Espraiada; Publicação D.O.C. - Portaria SGM 316, 
de 07 de novembro de 2019, designa o senhor JOSÉ ORLANDO 
GHEDINI e a senhora LUCILA FALCÃO PESSOA LACRETA, para, 
na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 
representantes do Movimento Defenda São Paulo, integrarem 
o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada; III. Aprovação das Atas da 5ª Reunião Extraordinária 
(03/07/2019) e da 53º Reunião Ordinária (04/09/2019); Ordem 
do Dia: I. Aspectos Financeiros; II. Andamento das intervenções: 
a. Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; b. Detalhamento 
das Ações – Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Ma-
rinho; HIS; Prolongamento da Avenida Chucre Zaidan; Parque 
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Caixa Econômica Federal, informa ser realizada por contrato e 
por medição e apresenta outro tipo de relatório. Concorda que 
há divergência de identificação de classificação entre o relatório 
da Caixa Econômica Federal e o quadro apresentado pela SPUr-
banismo. Informa que a SPUrbanismo já está em contato com o 
órgão, a fim de padronizar os termos e melhorar a transparên-
cia. Ressalta que não há divergência dos números uma vez que 
a análise da Caixa tem como fonte os valores pagos aferidos na 
execução orçamentária municipal, mas que estão apropriados 
de maneira diferente. Identifica que o questionamento feito 
pelo representante do Movimento Defenda São Paulo provocou 
uma avaliação interna e uma conciliação junto à Caixa Econô-
mica Federal. Exemplifica que é preciso desagregar os valores 
para fazer os rebatimentos e equalizar as informações e se 
compromete a trazer os avanços para o Grupo de Gestão. Sr. 
José Orlando Ghedini deduz que as informações que solicitou 
na 54ª Reunião Ordinária não foram respondidas, o que é escla-
recido pela Sra. Denise Lopes de Souza que as respostas ainda 
não foram obtidas, mas que o questionamento do representan-
te suscitou reflexão interna na SPUrbanismo e há busca por 
equalizar as informações junto à Caixa Econômica Federal, tra-
balho que se encontra em andamento até a data desta Reunião 
Ordinária. Esclarece que a responsabilidade pela execução dos 
contratos é do órgão executor, quais sejam: os contratos da Via 
Parque são de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura 
e Obras - SIURB e a SPObras é a fiscal do contrato. Nos casos 
de Habitação de Interesse Social, a responsabilidade cabe à Se-
cretaria Municipal de Habitação. Em casos de mobilidade, seria 
a Secretaria Municipal de Transporte. Cabe à SPUrbanismo a 
gestão da operação urbana, que recebe as informações atesta-
das pelos órgãos executores, verifica se as execuções estão de 
acordo com a Operação Urbana, enviando a seguir a documen-
tação à Caixa Econômica Federal, que realiza vistoria aos locais 
das obras a cada medição. Em seguida, elabora Relatório de 
Análise de Engenharia e, por fim, autoriza a liberação de recur-
so e, somente após esse fluxo, é permitido o pagamento ao 
executor. Seguindo com a pauta II. Andamento das interven-
ções; a. Detalhamento das Ações – Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho; HIS; Conjunto Estevão Baião; Pro-
longamento da Avenida Chucre Zaidan; Sra. Antonia Ribeiro 
Guglielmi apresenta a evolução das intervenções sob responsa-
bilidade de SPObras. Quanto ao empreendimento de habitação 
de interesse social - HIS 14, pertencente ao Lote 3 está em está-
gio avançado de obra e demonstra o quadro de execução física 
e financeira, com previsão de entrega para abril/2020, com pre-
visão de gastos da ordem de R$ 4 milhões. As obras dos empre-
endimentos HIS 27 e HIS 41 encontram-se paralisados com 
avanço físico de 64% para HIS 27 e, 56% para HIS 41, pois o 
contrato está em fase de rescisão. Será necessário realizar nova 
licitação para concluir essas obras. Quanto à HIS 42 (Lote 1) já 
estava entregue desde 2019. A evolução no período se dá no 
atendimento, pela construtora, de eventuais problemas. Quanto 
à área de lazer da Pedro Bueno, deverá ser objeto de nova lici-
tação trecho que seria executado pelo contrato do Lote 1, cujas 
obras se atrasaram em função do remanejamento de adutora 
da Sabesp. Informa resumo da situação das rescisões dos con-
tratos dos lotes 1 a 4, sendo que o assunto será tratado por 
SIURB, contando com o apoio da SPObras para subsídio de in-
formações; para o Lote 2 foi publicada autorização para resci-
são no Diário Oficial em janeiro/2020; para o Lote 3 o processo 
de rescisão avançará após a conclusão da HIS 14 e para os Lo-
tes 1 e 4 as rescisões estão em tratativas jurídicas na SIURB, 
complementando que as informações continuarão sendo apre-
sentadas ao Grupo de Gestão. Demonstra também, sobre o tre-
cho da Chucri Zaidan, há solicitação de financiamento via FGTS, 
em setembro de 2019, para conclusão das obras, havendo pre-
visão de aprovação junto ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional, com previsão de contração do financiamento no se-
gundo semestre de 2020 para posterior licitação da obra do tú-
nel e obras da superfície acima para a implantação do corredor 
de ônibus; rampas metálicas para interligação da Ponte Laguna 
com a ciclovia; qualificar as praças junto à Rua João Dias e 
ajuste de geometria junto ao Shopping Morumbi. Sr. José Orlan-
do Ghedini questiona sobre a quantidade de unidades habita-
cionais entregues e sobre o valor pago do túnel. Sra. Antonia 
Ribeiro Guglielmi esclarece que, sobre o túnel, o valor original 
não previa uma série de intervenções que implicaram em alte-
ração de valores, exemplificando o enterramento da rede elétri-
ca pela Enel, remanejamento de água e esgoto, entre outros. 
Assim, em que pese o valor original ter sido gasto, há ainda 
obras a executar decorrentes de exigências decorrentes do li-
cenciamento e de outras questões. Esclarece também que não 
há previsão de HIS para o Lote 5. Retoma a apresentação, tra-
zendo informações sobre o parque linear - Via Parque. Apresen-
ta imagem sobre proposta de termo de cooperação apresenta-
da pela Sabesp no terreno antes pertencente à Tupi, como 
proposta da Sabesp para construir uma unidade recuperadora 
da qualidade das águas - URQ, de caráter provisório, para trata-
mento de esgoto do córrego até a conclusão das obras do cole-
tor-tronco, no âmbito do programa de despoluição do Rio Pi-
nheiros. Demonstra as atribuições da PMSP e da SABESP que 
constam da minuta do termo de cooperação, informando que a 
contrapartida solicitada, para a cessão da área, seja a implanta-
ção do parque linear a custo da Sabesp. Sra. Denise Lopes de 
Souza complementa que o pedido para apresentação dessa 
proposta se dá para informação dos presentes, ainda que não 
esteja para deliberação do Grupo de Gestão, não há definição 
dessa tratativa até o momento. Caso haja oportunidade de 
avanço das tratativas, essa discussão retorna para deliberação 
do Grupo de Gestão sobre o caráter temporário de utilização do 
terreno, uma vez que esse projeto envolve a proposta de despo-
luição do Rio Pinheiros. Faz-se necessário aproveitar o avanço 
de SPObras e dos debates das oficinas sobre a priorização dos 
trechos do prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Mari-
nho. Sra. Ligia M. Basso Lamberti, Coordenadora do Núcleo de 
Gestão de Licenciamentos e Interferências SPObras, pondera 
que, para a Sabesp, é preciso coletar o esgoto e levar para a 
estação de tratamento. Ressalta que a Sabesp depende da Pre-
feitura da Cidade de São Paulo para executar o coletor tronco e, 
posteriormente, desmobilizar a estação provisória. Esclarece 
que é preciso construir o coletor-tronco ao longo da Av. Jornalis-
ta Roberto Marinho desde a Av. Washington Luiz até onde 
avançarmos a obra de prolongamento e afirma que pode ser 
estabelecido prazo no convênio com a Sabesp. Sra. Maria Lúcia 
Refinetti R. Martins pondera ser importante compreender o pla-
no da Sabesp, de maneira mais ampla. Pergunta se enviar o 
projeto do parque à Sabesp servirá para que as ações realizadas 
no âmbito do termo de cooperação não comprometam o res-
tante do projeto. Sra. Ligia M. Basso Lamberti esclarece que a 
Municipalidade passaria à Sabesp os 24 imóveis que compõem 
o trecho A. Na proposta de SPObras, a Sabesp implantaria a es-
tação em seis lotes, implantando o parque nos demais, às suas 
custas, conforme o projeto da Via Parque, executando o coletor-
-tronco neste trecho. Sra. Denise Lopes de Souza informa que 
SPUrbanismo soube dessa tratativa em agenda diversa e solici-
tou maiores informações para esclarecimento por parte de 
quem está à frente dessa discussão. Se houver avanço, podere-
mos convidar representante da Sabesp a apresentar o plano de 
despoluição do Rio Pinheiros previsto, a fim de que o Grupo de 
Gestão compreenda a importância deste termo de cooperação e 
tenha subsídios para deliberar. Sr. Luis Henrique Tibiriça Ramos 
explana sobre a intervenção sob responsabilidade da pasta, o 
Conjunto Estevão Baião. Relata que lograram êxito junto à Pro-
curadoria Geral do Município – PGM sobre a possibilidade de 
dar continuidade ao contrato antigo e, com a anuência do Sr. 
Secretário de SEHAB, João Farias, a quarta colocada do certame 
aceitou as condições e assumiu o contrato, tendo ordem de iní-
cio em 10 de fevereiro de 2020, com prazo para conclusão da 
obra até 10 de novembro de 2020. Passando ao segundo subi-

investigação de histórico preliminar dos terrenos identificados 
junto à CETESB como áreas suspeitas de contaminação para, de 
acordo com os resultados obtidos, contratar a etapa confirma-
tória dos ensaios laboratoriais. Sra. Lucia Noemi Simoni questio-
na qual etapa de investigação das áreas contaminadas está 
sendo contratada por SPObras no momento. Sra. Antonia Ribei-
ro Guglielmi esclarece que a contratação é realizada indepen-
dentemente para cada imóvel por meio de Ata de Registro de 
Preço da COHAB, havendo diferentes estágios de investigação 
em andamento. Sra. Tânia Pantano questiona se a lista da CE-
TESB serviu como base para identificação dos imóveis contami-
nados, o que é respondido afirmativamente. Sra. Denise Lopes 
de Souza retoma a apresentação sobre o informe da oficina, 
detalhando o quadro utilizado para debate sobre a priorização 
e tomada de decisões, que contém os valores envolvidos para 
execução da intervenção em cada um dos trechos de obras, to-
talizando cerca de R$ 418 milhões (quatrocentos e dezoito mi-
lhões de reais), bem como a estimativa de famílias a serem re-
movidas para realização das obras mínimas por trecho, tendo 
em vista as questões importantes de mobilidade. Como a se-
gunda oficina não pretendia encerrar os trabalhos, está planeja-
da a realização de um terceiro encontro antes da realização da 
próxima Reunião Ordinária, para compilação dos dados e pla-
nejamento das áreas de priorização. Apresenta os resultados da 
segunda oficina realizada e destaca a importância do planeja-
mento acordado e conjunto, de modo a direcionar a priorização 
dos próximos investimentos para que, assim que haja nova ar-
recadação de recursos, possam ser deflagradas as novas inter-
venções. Convida então a Sra. Daniela Perre Rodrigues, para 
apresentar ao Grupo de Gestão um resumo do que apresentou 
na Oficina, sobre o Plano de Reassentamento das famílias que 
serão removidas em razão das novas frentes de obra da Via 
Parque. Sra. Daniela Perre Rodrigues, Diretora da Divisão Técni-
ca de Programas Habitacionais do Departamento de Planeja-
mento da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DEPLAN, 
apresenta as premissas adotadas, o número de remoções por 
trecho considerando a ordem estabelecida nas oficinas, sendo a 
primeira delas a perspectiva da SPUrbanismo em realizar novo 
leilão de CEPAC no segundo semestre de 2020, valendo-se do 
cronograma previsto por SPObras em seu novo cenário de prio-
rização dos trechos, bem como o cronograma previsto para as 
entregas de empreendimentos habitacionais, hoje dividias em 
três grupos: o Grupo 1, sob responsabilidade de SPObras no 
âmbito dos contratos ainda vigentes dos Lotes 1 a 4; o Grupo 2, 
sob responsabilidade de COHAB-SP, com projeto básico elabo-
rado com previsão de licitação para contratação de projeto 
executivo e, por fim, o Grupo 3, sob responsabilidade de SEHAB 
e cujas áreas demandam elaboração de projetos básico e exe-
cutivo. Explica que o Plano de Reassentamento tem por objetivo 
cruzar os cronogramas de remoção de famílias a partir da aber-
tura das frentes de obras, com o cronograma de entrega das 
unidades habitacionais a fim de planejar as remoções e o ma-
nejo das famílias em auxílio aluguel. Demonstra no mapa os 
empreendimentos por situação, divididos entre entregues, em 
obras e em projeto, bem como apresenta no gráfico a evolução 
das necessidades de novas remoções, cruzadas com as entregas 
dos empreendimentos habitacionais, destacando aumento de 
unidades entregues a partir de 2022. Também destaca a dinâmi-
ca do atendimento habitacional provisório em auxílio aluguel 
ao longo do tempo, indicando 2023 como o momento em que 
todas as famílias removidas receberão atendimento habitacio-
nal definitivo, uma vez que a produção habitacional superará o 
número de remoções. Sra. Denise Lopes de Souza complementa 
apontando que esse trabalho é fruto do trabalho técnico, que é 
elaborar uma proposta de priorização de obras a partir de uma 
matriz multifatorial para tomada de decisões e convida a todos 
a participarem do terceiro encontro para finalização das ofici-
nas, para que acompanhem o os resultados futuros do planeja-
mento realizado e da deliberação a ser tomada pelo Grupo de 
Gestão. Sra. Patrícia Saran avisa que, em que pese a ata da 5ª 
Reunião Extraordinária ter sido aprovada em última reunião, 
esta não foi assinada e informa que o documento passará para 
assinatura. V. Informe sobre o Quadro de Controle de Estoque. 
Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que este item retornará à 
pauta das reuniões ordinárias rotineiramente. Apresenta a tra-
mitação dos processos de adesão já apresentados na reunião 
anterior, cujo protocolo antecede à data de publicação da reso-
lução do Grupo de Gestão no Diário Oficial da Cidade, de 14 de 
maio de 2019, restringindo usos não residenciais no Setor Berri-
ni a 50% (Processo SEI nº 7810.2018/000824-7). Dos três pro-
cessos em tramitação, um encontra-se em Minuta de Certidão e 
os demais se encontram em avaliação jurídica para aprovação, 
tendo os três condições de prosperar. Após a deliberação final 
dos processos, será dada ciência da Presidência da SPUrbanis-
mo dos três processos e adequação do quadro de estoques, 
com pequena redução do estoque residencial dada a superação 
do consumo do estoque não residencial decorrente da aprova-
ção desses processos. Em relação ao setor Chucri Zaidan, apre-
senta nova necessidade de publicação de errata sobre o Quadro 
de Controle de Estoque de Potencial Construtivo Adicional, po-
sição em 30/11/2019 para corrigir o valor do estoque não resi-
dencial. Também ressalta que essa necessidade de correção não 
causa impacto, pois já estavam considerados ao setor. Explica 
que está em estudo a remodelação da forma de apresentação 
dos dados para melhorar a comunicação e transparência, bem 
como a sistematização a fim de evitar erros decorrentes de lan-
çamentos manuais. Passando à Ordem do dia, segue-se ao item 
I, que trata dos Aspectos Financeiros, convidando Sra. Maria de 
Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da SPUrbanis-
mo, para apresentar a evolução do quadro financeiro com data 
base de 31 de janeiro de 2020 apontando saldo em conta no 
valor de R$ 117.837.418,00. Observa a desvinculação de valor 
de R$ 567.841,21 relativo à Portaria SF/020/2020, de 20 de ja-
neiro de 2020 que, somadas às desvinculações anteriores totali-
zam o valor de R$ 44.798.188,00. Apresenta que não houve al-
teração financeira dentre as intervenções concluídas, 
debruçando-se sobre a evolução dos aspectos financeiros das 
intervenções em andamento, entre outubro de 2019 e janeiro 
de 2020 que reflete evolução financeira de R$ 6.319.377,00. 
Demonstra a evolução de despesas relativas às intervenções de 
prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho, Habita-
ção de Interesse Social – HIS, prolongamento da Avenida Chucri 
Zaidan. Apresenta também os valores relativos às intervenções 
não contratadas, com os respectivos valores estimados. Sr. José 
Orlando Ghedini pergunta se, dentre os valores apresentados 
sobre as intervenções em andamento, estão incluídos os valores 
referentes aos contratos dos Lotes 1 a 4, inclusive o túnel, o que 
é respondido afirmativamente pela Sra. Maria de Fátima do N. 
Niy, detalhando os itens que se referem ao prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho. Sr. José Orlando Ghedini solicita 
compreender as execuções de cada contrato referente à Via 
Parque e cita divergências com o relatório emitido pela Caixa 
Econômica Federal. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi explana que 
cada contrato teve uma parcela de execução: o Lote 1, da con-
tratada OAS, executou o viaduto da Avenida Lino Bueno, empre-
endimentos de Habitação de Interesse Social - HIS e trecho do 
parque linear, além de trecho do prolongamento da Av. Jornalis-
ta Roberto Marinho. Explica que o Lote 2, Odebrecht teve so-
mente projeto. No Lote 3, teve trecho a área de lazer provisório 
e HIS e, no lote 4, houve execução de três empreendimentos de 
HIS. Sobre especificamente o parque linear, esclarece que o Lote 
3 também executou viário, o que é contabilizado como via par-
que uma vez que as obras desta intervenção são divididas entre 
Via Parque e HIS. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que se 
trata de um quadro financeiro resumo, organizados por tipo de 
intervenção. Porém, as intervenções por vezes possuem mais de 
um contrato, sendo esta uma forma sistematizada de apresen-
tação no âmbito do Grupo de Gestão. Informa que há o acom-
panhamento por contratos. Quanto à fiscalização realizada pela 

Água Espraiada; III. Aprovação das Atas da 53ª Reunião Ordiná-
ria (04/09/2019) e da 54º Reunião Ordinária (04/12/2019); IV. 
Informe sobre a 2ª Oficina sobre o prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - realizada em 19/02/2020; V. Infor-
me sobre Quadro de Controle de Estoque de Potencial Constru-
tivo Adicional; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros; II. 
Andamento das intervenções: a) Detalhamento das Ações – 
Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho; HIS; 
Conjunto Estevão Baião; Prolongamento da Avenida Chucri Zai-
dan; Parque Chuvisco; b) Quadro Físico-Financeiro Trimestral 
Geral; III. Planejamento orçamentário 2020. Segue com a verifi-
cação de presença, constatando os seguintes representantes: 
Sra. Denise Lopes de Souza, representante titular da São Paulo 
Urbanismo - SPUrbanismo; Sra. Regina Maiello Villela, represen-
tante titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transpor-
tes – SMT; Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante 
suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – 
SMT; Sr. Luis Henrique Tibiriçá Ramos, representante suplente da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. Lucia Noemi 
Simoni, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente – SVMA; Sra. Maria Laura Fogaça Zei, represen-
tante suplente Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 
– SVMA; Sr. Fernando Fernandes Bernardino, representante titu-
lar da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sr. Fernando Mar-
cos Ferreira, representante suplente da Subprefeitura Jabaqua-
ra; Sr. José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento 
Defenda São Paulo; Sra. Catarina Christina Teixeira, represen-
tante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Sr. Este-
vão Sabatier Simões Ferreira, representante suplente do Institu-
to dos Arquitetos do Brasil – IAB; Sr. Antônio Marcos Dória 
Vieira, representante titular da Associação Paulista de Empresá-
rios de Obras Públicas - APEOP; Sra. Tânia Pantano, represen-
tante suplente do Sindicato das Empresas de Compras, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 
de São Paulo – SECOVI; Sra. Maria Lúcia. Refinetti R. Martins, 
representante titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
– Universidade de São Paulo – FAU/USP. Feita a verificação de 
presença e constatada a existência de quórum para o prosse-
guimento dos trabalhos, segue para o item II do Expediente, 
anunciando a publicação no Diário Oficial da Cidade da Portaria 
SGM 66, de 03 de março de 2020, que designa a senhora Deni-
se Lopes de Souza, para, na qualidade de titular, e como repre-
sentante da São Paulo Urbanismo, integrar o Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Água Espraiada. Informa que a Sra. Denise 
Lopes de Souza passa a assumir a representação no lugar da 
Sra. Rosa Maria Miraldo, que deixou de integrar o quadro de 
empregados da SPUrbanismo e pediu para repassar aos repre-
sentantes do Grupo de Gestão os seus agradecimentos por todo 
o trabalho desenvolvido. Sra. Denise Lopes de Souza, na quali-
dade de Coordenadora, esclarece que, no dia 20 de fevereiro de 
2019, assumiu a Diretoria de Gestão das Operações Urbanas - 
DGO, que, na reestruturação da empresa, passou a se chamar 
Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos – DIP. Passan-
do ao item III do Expediente, Sra. Patrícia Saran informa que fo-
ram encaminhados os arquivos das atas da 53ª Reunião Ordiná-
ria (04/09/2019) e da 54ª Reunião Ordinária (04/12/2019), não 
tendo recebido nenhuma consideração por correio eletrônico. 
Pergunta aos presentes se há alguma consideração em relação 
às minutas de atas encaminhadas. Sr. José Orlando Ghedini 
cumprimenta a todos e solicita consignar em ata que não apro-
va as minutas enviadas, em decorrência de inúmeros questiona-
mentos referentes à 53ª Reunião Ordinária e a incongruências 
de valores da 54ª Reunião Ordinária. Sra. Denise Lopes de Sou-
za esclarece o formato de elaboração da ata, explicando que é 
um registro do que foi tratado na reunião. Frisa que, caso algum 
dos representantes não concorde com o registro do que aconte-
ceu no dia, poderá apontar adequações ao texto. Informa que o 
áudio da reunião é enviado junto do arquivo da minuta de ata 
correspondente, sendo assim, solicita que o representante veri-
fique o conteúdo e encaminhe comunicação escrita apontando 
as linhas que deseja modificar e os termos que solicita a corre-
ção. Sra. Lucia Noemi Simoni solicita tempo para verificação do 
áudio referente a trecho descrito nas linhas 385 a 387 da minu-
ta de ata da 53ª Reunião Ordinária. Sra. Patrícia Saran salienta 
que é necessário apontar exatamente o trecho do qual discorda 
e/ou apresentar proposta de nova redação. Uma vez que a mi-
nuta da 53ª Reunião Ordinária não foi encaminhada no prazo 
regimental e que os questionamentos levantados são referentes 
a ela, propõe adiar a sua deliberação para a próxima reunião, 
solicitando aos representantes que encaminhem seus desta-
ques. Pergunta aos presentes se pode ser aprovada apenas a 
ata da 54ª Reunião Ordinária. Diante do aceite de todos, fica 
aprovada a ata da 54ª Reunião Ordinária, realizada em 
04/12/2019, e adiada a aprovação da ata da 53ª Reunião Ordi-
nária para a próxima reunião. Seguindo com o item IV do Expe-
diente, Sra. Denise Lopes de Souza realiza informe sobre a 2ª 
Oficina de Infraestrutura, realizada no dia 19 de fevereiro de 
2020, para tratar do prolongamento da Avenida Jornalista Ro-
berto Marinho. Retoma que a referida oficina ocorreu em conti-
nuidade à primeira, realizada em 27 de novembro de 2019, 
para avaliação das propostas de priorização das novas frentes 
de obra de infraestrutura a serem executadas pela SPObras no 
prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Na 
ocasião da 2ª Oficina, descreve que houve um apanhado do re-
sultado da 1ª Oficina; SPObras reapresentou os três segmentos 
subdivididos em possíveis frentes de obras, com os ajustes 
acordados a partir da análise conjunta feita por SIURB/SPObras 
e SMT/CET; SEHAB apresentou esboço de Plano de Reassenta-
mento a partir do cenário de priorização da intervenção, cujo 
material será repassado a todos os representantes do Grupo de 
Gestão; e resumo final da discussão. O resumo tinha a finalida-
de de ordenar a priorização das intervenções, tendo sido identi-
ficada, pela representante do IAB-SP, Sra. Catarina Christina 
Teixeira, a necessidade de inserir os valores previstos para 
equacionar as demandas habitacionais em cada trecho, o que 
está sendo realizado e será encaminhado de forma atualizada a 
todos. A oficina também atualizou e ratificou as premissas para 
a proposta de priorização da intervenção: menor número de fa-
mílias a serem removidas por frente de obras; maior ganho em 
mobilidade urbana para o entorno, com a nova ligação viária, 
principalmente em termos de transporte público; menor custo 
estimado da intervenção; novas intervenções realizadas após 
arrecadação de novas receitas mediante leilão de CEPAC, pre-
visto para ser realizado no segundo semestre de 2020; atualiza-
ção das questões ambientais após a tomada de decisão; áreas 
contaminadas (estudo ainda em andamento); programação do 
Trabalho Técnico Social e Auxílio Aluguel, dependendo das fren-
tes de obras a serem priorizadas; e interface com o Metrô, refe-
rente à retomada do Monotrilho. Destaca as questões penden-
tes, explicando que passarão a ser concretizadas a partir da 
priorização de intervenção. Ressalta também que a SPUrbanis-
mo teve conhecimento, pela mídia, sobre a retomada do Mono-
trilho e, a partir desta informação, foi solicitado ao Sr. Fernando 
Cruche - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, para 
restabelecer o canal de diálogo institucional para planejamento 
conjunto. Sra. Tânia Pantano solicita esclarecimentos acerca dos 
estudos das áreas contaminadas, o que é respondido pela Sra. 
Antonia Ribeiro Guglielmi, Coordenadora de Núcleo de Projetos 
da São Paulo Obras, informando que é procedimento realizar 
investigação dos terrenos junto à Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo - CETESB, nos locais onde há suspeita de 
contaminação. Detalha que a investigação é feita em duas eta-
pas, a primeira referente ao histórico de uso do terreno, que 
permite um panorama do tipo de contaminação possível, e a 
segunda, envolvendo a coleta de amostras e envio para análise 
laboratorial. A partir disso, identificada a presença de contami-
nante, será realizado plano de remediação junto ao órgão esta-
dual competente, do qual decorrerão as ações necessárias para 
a área. Esclarece que SPObras está no momento de contratar a 

mercado imobiliário. Pelas estimativas, esse leilão só será reali-
zado em meados de 2020. Enquanto isso, os gastos contínuos, 
principalmente com auxílio-aluguel, sangram o restante dos re-
cursos da Operação Urbana. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Mar-
tins comenta que o Município tem capacidade limitada de in-
vestimento do capital imobiliário. Assim, o leilão da OUC Faria 
Lima a ser realizado em 05/11/2019 é, em si, uma competitivi-
dade que coloca os investimentos na região da OUC Água Es-
praiada a reboque da OUC Faria Lima. Sr. Antônio Marcos Doria 
Vieira acredita que para a OUC Faria Lima, há interesse de ou-
tros investidores e reflete que, atualmente, os investidores estão 
atraídos e concentrados nos Eixos de Estruturação da Transfor-
mação Urbana – EETU, cujo valor da Outorga é muito mais ba-
rato do que nas Operações Urbanas, e na OUC Faria Lima. Antes 
do Plano Diretor Estratégico - PDE, só as Operações Urbanas 
podiam construir com coeficiente de aproveitamento máximo 
igual a quatro. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva aponta também 
para a previsão e necessidade de atualização do Quadro 14 do 
PDE, que viabilizará a atualização dos valores da Outorga One-
rosa do Direito de Construir. Sra. Lucila F. P. Lacreta pondera que 
a Prefeitura está ampliando as áreas de intervenção na cidade, 
mas sem os devidos estudos ambientais tanto nos EETU quanto 
nos Projetos de Intervenção Urbana - PIU. Seguiu-se então de-
bate sobre as interferências entre os instrumentos de política 
urbana que incidem no território. Sra. Joyce Reis Ferreira da Sil-
va solicita a inclusão de pé de pauta, sobre a alteração dos es-
toques do Setor Berrini, o que é acatado pelos presentes. Pon-
dera que acaba de assumir a Gerência de Análise Técnica junto 
à Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos e que, para 
se interar dos fatos, fez um histórico da tramitação da alteração 
dos percentuais de estoque residencial – R e não residencial – 
nR no Setor Berrini. Apresenta em tela o último quadro resumo 
dos estoques de cada Setor da OUC Água Espraiada, publicado 
em 18 de dezembro de 2018; cita a sanção da Lei Municipal nº 
16.975/2018, em 03 de setembro de 2018 complementar à OUC 
Água Espraiada e cita também a deliberação do Grupo de Ges-
tão que se deu durante a 49ª Reunião Ordinária do Grupo de 
Gestão, realizada em 05 de setembro de 2018, logo em seguida 
à sanção da Lei nº 16.975/2018, que propõe a alterção dos per-
centuais dos estoques de uso R e nR para o setor Berrini. De-
monstra a seguir, toda a tramitação necessária para a alteração 
dos percentuais dos estoques, conforme determina o §2º da Lei 
nº 13.260/2001. Nessa linha, o processo buscou pareceres da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, da 
Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU e da própria 
SP-Urbanismo além da manifestação desse colegiado. Todo esse 
trâmite foi finalizado 14 de maio de 2019 com a publicação do 
fato relevante no Diário Oficial da Cidade. Reforça que este 
Grupo de Gestão acompanhou todas as etapas desse trâmite – 
tratado através do SEI 7810.2018/0000824-7, conforme relata-
do anteriormente em outras reuniões do colegiado. Informa que 
o parecer jurídico da SP-Urbanismo considera a data de 14 de 
maio de 2019 para a nova modulação dos estoques. Contudo, 
enquanto a Resolução proposta pelo Grupo de Gestão tramita-
va até a publicação de seu despacho final e, portanto, o início 
da vigência, houveram cinco propostas de adesão protocoladas. 
Das cinco propostas protocolizadas, três ainda prosperam com 
direito de protocolo e somam aproximadamente 26 mil m² de 
uso nR para o Setor Berrini. Caso sejam deferidos, superarão 
175 mil m² de estoque definidos após a aplicação dos novos 
percentuais para uso nR. Dessa forma será necessário o abati-
mento do estoque residencial previsto frente ao estoque total 
reservado ao respectivo setor Berrini. Pelos cálculos, a limitação 
dos estoques ficará aproximadamente em 58% para o uso nR e 
42% para usos residenciais. Atenta aos presentes que, além do 
parecer jurídico que respalda essa definição, será necessária 
anuência da Presidência desta SP-Urbanismo para as devidas 
publicações onde constarão ressalvas sobre essa parametriza-
ção. Sra. Lucila F. P. Lacreta questiona se os processos se tratam 
de informações internas, o que é esclarecido pela Sra. Joyce 
Reis Ferreira da Silva não ser possível, uma vez que todos os 
documentos são públicos. Sr. Antônio Marcos Doria Vieira recu-
pera o histórico da proposta de alteração deste percentual na 
nova lei da OUC Água Espraiada, em 2018. Após a sanção da 
Lei de 2018, o Grupo de Gestão estabeleceu o percentual, po-
rém ocorreram protocolos de solicitações durante os procedi-
mentos burocráticos para o ajuste solicitado. Sr. Rafael Henrique 
de Oliveira esclarece não se tratar de morosidade do poder pú-
blico, mas que, no dia seguinte à sanção da Lei, os dois grupos 
de interessados protocolaram processos para vincular CEPAC e, 
quando do indeferimento dos processos, protocolaram novos 
processos sucessivamente. Após debate, o pleno concorda que 
as propostas têm de fato direito de prosperarem. Sra. Joyce Reis 
Ferreira da Silva passa aos informes gerais, trazendo que a SP-
-Urbanismo respondeu aos questionamentos da comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo sobre 
o Projeto de Lei nº 381/2019, quanto ao impacto orçamentário 
do programa de intervenções da OUC Água Espraiada, sobre o 
Processo Participativo realizado, e sobre a Transferência do Di-
reito de Construir – TDC. A SP-Urbanismo esclareceu quanto as 
agendas participativas e a Gerência Jurídica se posicionou não 
haver respaldo legal na proposta da TDC, sugerindo a supressão 
deste item no Projeto de Lei. Sr. José Orlando Ghedini solicita 
maior detalhamento e clareza no quadro financeiro, em virtude 
das divergências dos valores referente ao relatório da Caixa 
Econômica Federal. Pede também a disponibilização de todos 
os contratos de Habitação de Interesse Social. Informa que en-
caminhará as solicitações por escrito. Sra. Joyce Reis Ferreira da 
Silva pede ao representante do Movimento Defenda São Paulo 
o registro formal de cada item questionado, contendo a lista de 
todos os questionamentos, para que seja possível responder 
cada item. Sr. José Orlando Ghedini solicita os contratos, sobre-
tudo do Conjunto Estevão Baião e aqueles empreendimentos 
contidos nos Lotes 1 a 4, bem como contratos de gerenciamen-
to, em especial o de número 234901000 de 26/10/2010; e o ex-
pediente que contratou o Sr. Paulo Bastos (Temag/ Cobrape/ Jo-
tec) e, por fim, o gerenciamento social. Sra. Joyce Reis Ferreira 
da Silva informa que farão a relação entre as informações dis-
ponibilizadas pela SP-Urbanismo e a auditoria da Caixa Econô-
mica Federal, mas pondera que esses contratos já foram decu-
pados há anos atrás, solicitando que o novo representante se 
aproprie do histórico. Também pondera que as informações soli-
citadas serão apresentadas na próxima reunião, em prol da 
transparência e da melhoria da comunicação. Sr. Antônio Mar-
cos Doria Vieira recupera ter sido deliberado pelo Grupo de 
Gestão a prioridade de atendimento da Habitação de Interesse 
Social. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Joyce Reis Ferrei-
ra da Silva encerra os trabalhos às 17h44min, desejando a to-
dos boas festas.

 SEI 7810.2020/0000201-3
ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 04/03/2020
Rua Líbero Badaró, 504 – 15º andar – sala 154 – Edi-

fício Martinelli
Às 15h24, do dia 04 de março de 2020, no Auditório do 15º 

andar do Edifício Martinelli, sala 154, Sra. Patrícia Saran, Geren-
te de Gestão Participativa da SPUrbanismo, toma a palavra, 
cumprimenta cordialmente os presentes e apresenta a Sra. De-
nise Lopes de Souza, Diretora de Implementação de Projetos 
Urbanos – DIP, nomeada como representante titular da SPUrba-
nismo a partir desta reunião, que toma a palavra e inicia a 55ª 
Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada – OUCAE. Segue com a apresenta-
ção da pauta proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. 
Publicação D.O.C.- Portaria SGM 66, de 03 de março de 2020, 
designa a senhora DENISE LOPES DE SOUZA, para, na qualida-
de de titular, e como representantes da São Paulo Urbanismo, 
integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 


