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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.

 SEI Nº 7810.2020/0000201-3
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE 

GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 03/07/2019
Rua Líbero Badaró, 504 – 15º andar – Edifício Mar-

tinelli
Às 15h20, do dia 03 de julho de 2019, no Auditório do 15º 

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 
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– ME – CNPJ: 00.777.956/0001-02 , pelo valor total do lote 
de R$ 13.591,50 (treze mil quinhentos e noventa e um reais 
e centavos). composto por 51(cinquenta e uma) unidades de 
“Totem Dispenser” para Álcool Gel, com reservatório auto 
suportável, pelo valor unitário de R$ 266,50 (duzentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta centavos), HOMOLOGO o 
certame licitatório em referência. – II - AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da 
empresa vencedora do certame, nos termos do Edital 055/
SMSU/2020 e seus anexos e autorizo a emissão da respectiva 
nota de empenho, onerando a dotação orçamentária 38.00.
38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90..30.00.00, nota de reserva 
43.089/2020, do orçamento vigente. – III – Nos termos do 
artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto 
Municipal 54.873/14, designo fiscal titular e suplente, 
respectivamente os servidores Marlúcia Rodrigues Alves – 
RF 680.073-4 e Rodrigo Guilherme Pinna-RF 698.673- para 
atuar na fiscalização e acompanhamento da execução do 
Termo de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora do 
certame. – IV – Após, remeta-se à CAF para a adoção dos atos 
administrativos pertinentes para prosseguimento.

 6029.2020/0012174-0 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Homologação de certame. – I – No exercí-
cio das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 25/
SMSU/2020, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei 
Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Mu-
nicipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 
46.662/05 e Decreto Municipal 45.689/05 e diante dos elemen-
tos informativos que instruem o presente, em especial a Ata da 
sessão pública de docs. 033259171 e 033366664 – oferta de 
compra 801005801002020OC00109, pela qual foi adjudicada 
à empresa INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS 
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 20.772.716/0001-14, a contrata-
ção de serviço especializado em gráfica, para confecção 
de 5.000 (cinco mil) placas de sinalização adesivas para 
utilização nos atendimentos de ocorrência onde se faz 
necessário a interdição do local, para atendimento desta 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência 
do Edital 061/SMSU/2020, perfazendo o valor unitário de R$ 
3,24 (três reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde 
ao valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), 
HOMOLOGO o certame licitatório em referência. – II – Por 
consequência, AUTORIZO, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo, a contratação da respectiva vencedora do 
certame, nos termos do Edital e Anexos que o integram, por 
meio da assinatura de Termo de Contrato. – III – Após AUTO-
RIZO, a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando as 
dotações orçamentárias 38.10.06.182.3008.2.112.3.3.90.39.
00.00. – IV – Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, designo 
fiscal titular e suplente, respectivamente os servidores Tânia 
Cristina Costa Vieira, RF. 853449-7 e Renata Kublihlsy da Costa, 
RF. 848839-8 para atuarem na fiscalização e acompanhamento 
da execução do Termo de Contrato.

 6029.2020/0011581-2 - Secretaria Municipal de Se-
gurança Urbana. - Homologação de certame. – I – No exer-
cício das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 
25/SMSU/2020, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, 
da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do De-
creto Municipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do De-
creto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 45.689/05 e 
diante dos elementos informativos que instruem o presente, 
em especial a Ata da sessão pública de docs. 032862670 e 
032862699– oferta de compra 801005801002020OC00107 e 
801005801002020OC00108, pela qual foi adjudicada à em-
presa, para a aquisição de R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL, inscrita no CNPJ 27.596.202.0001-02 para a 
aquisição de 150.000 (cento e cinqüenta mil) unidades de más-
caras em tecido, lavável, para atendimento das necessidades da 
SMSU e demais unidades subordinadas a esta Pasta, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do 
Edital 060/SMSU/2020, perfazendo o valor unitário de R$ 1,25 
(um real e vinte e cinco centavos) e valor global da licitação 
de R$ 187.250,00 (cento e oittenta e sete mil duzentos e cin-
quenta e cinco reais), HOMOLOGO o certame licitatório em 
referência. – II – Por consequência, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da 
respectiva vencedora do certame, nos termos do Edital e Anexos 
que o integram, por meio da assinatura de Termo de Contra-
to. – III – Após AUTORIZO, a emissão da respectiva Nota de 
Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.30
13.2.192.3.3.90.30.00.00. – IV – Por fim, nos termos do artigo 
67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 
54.843/14, designo fiscal titular e suplente, respectivamente os 
servidores Marlucia Rodrigues Alves, RF.680.073.4 e Rodrigo 
Guilherme Pinna, RF. 698.673.1 para atuarem na fiscalização e 
acompanhamento da execução do Termo de Contrato.

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 053/
SMSU/2020

6029.2020/0003749-8
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA
CONTRATADA: NANDAO MOTO PECAS LTDA, CNPJ 

09.527.822/0002-80
DATA ASSINATURA: 22/09/2020
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, contados da assi-

natura do Termo do Contrato
OBJETO DO CONTRATO: “Aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI para os motociclistas da Guarda Civil 
Metropolitana de São Paulo que trabalham em atividade de 
suporte administrativo, STAF/Malote, à paisana, isto é, sem o 
uso do uniforme da GCM Urbana”.

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.496,88 (dose mil quatro-
centos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 38.10.38.00. 06.122.3024.2
.100.3.3.90.30.00.00

 6029.2020/0014020-5 - I – No exercício das atribuições 
a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020 e, à vista dos 
elementos contidos no presente, em especial, a manifestação 
da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da 
Lei Federal 8.666 de 1993 c/c Lei Municipal 13.278 de 2002, 
regulamentada pelo Decreto 44.279 de 2003 e Decreto 54.102 
de 2013 alterado pelo Decreto Municipal 54.829 de 2014, e 
AUTORIZO as contratações das seguintes empresas: para o 
Item 1; 170kg (cento e setenta) quilos de ração seca para cães 
filhotes, valor por kg de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centa-
vos), valor total de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cin-
co reais), para a empresa PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA, 
CNPJ 19.933.130/0001-05 e do item 2; 1.362kg (mil trezentos 
e sessenta e dois) quilos de ração seca para cães atletas e tra-
balho, com valor por kg de R$ 9,00 (nove reais), totalizando de 
R$ 12.258,00 (doze mil duzentos e cinquenta e oito reais), para 
a empresa PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no 
CNPJ 59.652.487/0001-30, vencedoras da Oferta de Compras 
801005801002020OC00116, conforme especificado na Requi-
sição de Material de link 032690051 e Termo de Referência 
link 033215836, totalizando o valor de R$ 14.043,00 (catorze 
mil e quarenta e três reais). - II – Por conseguinte, AUTORIZO 
a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a 
dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.0
0, e anexo de empenho link 033505564. – III – A referida Nota 
de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências 
contidas no artigo 10, do Decreto 59.171/2020 (Anexo do 
Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa 
de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não 
seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela 
Administração, atendendo-se, no tocante à documentação 
comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no ar-

informa que poderá ser encaminhado ao Grupo de Trabalho 
uma comunicação para indicação dos representantes e propos-
tas de datas. Sra. Maria Lúcia Refinetti Martins coloca seu en-
tendimento da necessidade de ocorrer uma discussão com enfo-
que na Habitação de Interesse Social, porém entende que a 
apresentação representou muito mais um olhar sobre os terre-
nos já desapropriados. Entende que a questão habitacional per-
deu-se no debate e considera que deve haver um olhar para 
essa questão. Sra. Denise Lopes de Souza indica que a proposta 
pela Sra. Maria Lucia Refinetti Martins seria que a mesma co-
missão discutiria essa questão, agregando a participação de 
SEHAB. Esclarece que será feita uma oficina para fins de discus-
são de tipologia e poderiam aproveitar a oficina para início 
desse trabalho. Propõe que a coordenação faça um comunica-
do. Sra. Maria Lúcia Refinetti Martins questiona se há perspecti-
va de realização de outra reunião para tratar do mesmo assun-
to. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que se mantém a 
próxima Reunião Ordinária, porém, na existência de fato rele-
vante poderá haver outra Reunião Extraordinária. Sra. Maria 
Lúcia Refinetti Martins pondera que quando se faz necessário 
pensar em prioridades, identifica três ordens de questões a 
considerar: se o interesse é valorização imobiliária e venda de 
CEPAC; se a prioridade é emprego reduzido de recurso; ou se a 
prioridade atenderia uma lógica de drenagem. Aponta para a 
necessidade de se pensar em prioridade do ponto de vista con-
ceitual. Sr. Gilberto Expedito da Costa, Líder comunitário da Co-
munidade Alba, pergunta aos presentes quais comunidades se-
rão atingidas nas áreas A até GB, conforme apresentação. Em 
relação à PPP para construção de moradias, questiona se esse 
instrumento não poderia ser aplicado na construção do túnel. 
Gostaria de saber por que ainda permanece uma garagem de 
ônibus no local próximo a comunidade, dado que havia duas 
empresas de ônibus com garagens e apenas uma saiu do local. 
Sra. Rosa Maria Miraldo informa que apenas representantes de 
SEHAB poderiam dar essa informação, porém, o único represen-
tante da pasta presente não dispõe de tais dados. Mediante 
consulta da Sra. Sheila Mendes Ribeiro, diz que seriam as Co-
munidades Alba e Beira Rio envolvidas nessa remoção. Tão logo 
haja novos leilões de CEPAC, o Grupo de Gestão definirá as 
prioridades de emprego de recursos. Informa que já está em 
curso licitação de projeto executivo de HIS. Esclarece em rela-
ção às remoções das garagens de ônibus solicita auxílio do re-
presentante de SP Obras. Sr. Tomas Migliorini Covelo comple-
menta a fala anterior esclarecendo que há uma separação das 
áreas e demonstra que um dos terrenos atualmente ocupado 
pela empresa de ônibus Mobibrasil não há famílias e declara 
que a Municipalidade nunca teve imissão na posse da área. Na 
área demonstrada como “G” há o maior número famílias e 
deve ser pensado com maior cuidado quanto à priorização, vis-
to que há um alto custo de obra e como remoção de famílias é 
um custo associado, há um trabalho mais complexo a se reali-
zar. Sr. Vladimir Ávila agradece a presença de todos e encerra a 
reunião às 17h21min.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ADIANTAMENTO
APROVO, nos termos do disposto no Artigo 16 do Decreto
nº 48.592/07, 06 de Agosto de 2007, a prestação de contas 

do(s) processo(s)
de adiantamento: 
JULHO

PROCESSO VALOR (R$) DEVOLUÇÃO CPF NOME DO RESPONSÁVEL
7210.2020/0000288-7 3.000,00 2.103,90 184.995.168-31 CARLA SILVÉRIO DOS REYS

Frederico H. M. Rozanski
Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investi-

dores

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2018/0000320-6 SGM. Prestação de serviços de 

controle de acesso ao Edifício Matarazzo. Contrato 029/2017-
SGM. PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Substitui-
ção de Fiscais. 1. À vista dos elementos constantes no presente 
processo, em especial as informações de doc. n.º 033338056, 
com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 
6º do Decreto nº 54.873/14 e com base na delegação de com-
petência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, 
em substituição à servidora Sueli Marques Volpiani - Registro 
Funcional: 540.847-4, nomeada suplente através do despacho 
de doc. 7150229 - fls. 05, o servidor Geremias da Silva - RF: 
626.100.1, como suplente, para fiscalizar e acompanhar a exe-
cução do Contrato n.º 29/2017-SGM, celebrado com a empresa 
PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - inscrita no CNPJ n.º 
55.905.350/0001-99.

 6011.2020/0001517-8. SGM/CAF. Adesão à Ata de RP n.º 
006/SG-COBES/2018 – Aquisição de Açúcar Refinado. Alteração 
de Fiscais.1. À vista dos elementos constantes no presente 
processo, em especial as informações de doc. 033342504, com 
fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º 
do Decreto nº 54.873/14 e com base na delegação de compe-
tência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, 
em substituição aos fiscais indicados anteriormente, a servidora 
ELIZABETE ANDREA MONTEIRO - RF nº 750.003.3, como fiscal e 
o servidor GEREMIAS DA SILVA - Registro Funcional: 626.100.1, 
como suplente, para fiscalizarem e acompanharem a execução 
do Contrato n.º 008/2020-SGM, celebrado com a empresa TER-
RÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
64.088.214/0001-44.

 6011.2017/0000158-9. SGM/Coordenação de Administração 
e Finanças. Prestação de serviços de copeiragem e garçons - 
Reserva com Transferência. Designação de Fiscais.1. À vista dos 
elementos constantes no presente processo, em especial as in-
formações de doc. n.º 033340004, com fundamento no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 e 
com base na delegação de competência promovida pela Portaria 
n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, em substituição à suplente desig-
nada anteriormente, a servidora Simone dos Santos Machado 
- Registro Funcional: 775.120.6, como suplente, para fiscalizar 
e acompanhar a execução do Contrato n.º 022/2017-SGM, 
celebrado com a empresa EQUIPE - SERVIÇOS HUMANIZADOS 
EIRELI- inscrita no CNPJ n.º 13.109.093/0001-39.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2020/0010683-0 - Homologação de certame. – I 
– No uso de minhas atribuições legais, com fundamento no 
artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/2002, no artigo 
18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/2003, no artigo 
3o, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/2005 e Decreto 
Municipal 54.102/2013, e na Portaria 25/SMSU/2020, diante 
dos elementos informativos que instruem o presente, em 
especial a ata da sessão pública do Pregão Eletrônico 055/
SMSU/2020, que adjudicou, para a empresa COMÉRCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PASSAGEM FUNDA LTDA 

neste grupo. Sr. Estevão Sabatier Ferreira, representante suplen-
te do IAB – SP cumprimenta os presentes e pondera que as 
propostas apontadas caminham no sentido de uma priorização 
de recursos e sobre essa priorização questiona se, na ocorrência 
de quebra de contratos libera o poder público de vinculações de 
obra que vinham sendo apontadas anteriormente e gostaria de 
saber como lidar com isso; outra questão refere-se as consequ-
ências dessa priorização na conversão de trechos em pontos 
parciais de um parque, entende que o Metrô - SP terá algum 
nível de convergência com o projeto, aponta não ver sentido em 
realizar projeto executivo para áreas que poderão futuramente 
servir como canteiro de obras do Metrô; entende que serão fei-
tos três trechos, o Metrô passará pela área e questiona o que 
será feito com os interstícios. Aponta que as áreas desapropria-
das não se destinam somente ao parque, que há diversas outras 
destinadas para a construção de HIS e também poderiam cons-
tar da priorização de recursos. Considera oportuno atuar em 
obras cujo impacto social seja mais relevante e mais estratégi-
co. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece possível mal entendido 
frente às explicações apresentadas. Em relação aos projetos, in-
forma que tudo o que a empresa contratada desenvolveu e 
tudo que se produz no âmbito do contrato pertence à municipa-
lidade e poderá ser utilizado como base para análise da SEHAB 
para prosseguimento. Frisa que a construção de HIS continua 
como prioridade, segue para licitação de projetos e tão logo 
possua recursos de CEPAC será feita a licitação de obras, sendo 
que a licitação de obra de infraestrutura está em etapa poste-
rior, pois depende tanto do recurso de CEPAC quanto da solu-
ção técnica dos preparos de licitação a partir dos contratos e 
necessita de uma previsão, sem que sejam licitadas necessaria-
mente as três etapas concomitantemente. Informa que os recur-
sos virão dos leilões a serem realizados ao longo do tempo, 
uma vez que a perspectiva indicada até o momento, não sinali-
za para uma grande venda de títulos a serem comercializados 
num único leilão. O estudo de viabilidade econômica em desen-
volvimento atualmente poderá direcionar a perspectiva de arre-
cadação com a venda dos CEPAC. O Metrô realizou reunião, 
com a participação da equipe técnica desta SP-Urbanismo, onde 
informaram da retomada das obras da Linha 17 – Ouro, sendo 
que o próximo passo, após assinada a prorrogação do convênio, 
será alinhar com o Metrô o planejamento das obras. Há necessi-
dade de que o Metrô aponte a faixa necessária para de remo-
ção de famílias, inseridas no âmbito do convênio celebrado. 
Uma vez que a companhia aponte a faixa a ser utilizada, as fa-
mílias devem ser atendidas obrigatoriamente com auxílio alu-
guel e unidades habitacionais pelo Governo do Estado, que 
eventualmente podem usar áreas já desapropriadas pelo Muni-
cípio. Retoma a questão do planejamento indicando que já 
houve investimento em desapropriação, já houve investimento 
no projeto executivo, portanto, poderá ser realizadas interven-
ções nas áreas já desapropriadas. Pela planta apresentada, evi-
dencia trechos coincidentes com aqueles em que já há imissão 
na posse em parte da estrutura. Quanto à priorização de recur-
sos prevê que após realização do leilão, respeitando-se a rubri-
ca específica para habitação, já haverá previsão de discussão 
junto ao Grupo de Gestão. Sr. Vladimir Ávila esclarece que há 
uma lógica urbanística no projeto, destaca a possibilidade de 
entrega de três frentes no âmbito do projeto do parque que 
podem ser entregues àquela população garantindo condições 
de urbanidade e infraestrutura à população. Conforme aponta-
do pela Sra. Denise Lopes de Souza, a desapropriação é mínima, 
já há áreas mais próximas da imissão na posse de forma que a 
logística seja mais fácil de ser executada, dentro de um critério 
não apenas urbanístico, mas que devolva à cidade o que é pos-
sível. Sr. Eduardo Della Manna recorda o Decreto nº 
57.380/2016, que autorizou a desvinculação de recursos da 
Operação Urbana, informa que a partir de relatórios divulgados 
pela SP-Urbanismo foi desvinculado valor correspondente ao 
que se gastou em auxílio aluguel, valor superior ao já gasto 
com gerenciamento. Coloca para consideração dos presentes 
que o Grupo de Gestão considere encaminhar novamente um 
ofício ao poder executivo mencionando o quão são importantes 
desses recursos para a perfeita realização das intervenções pre-
vistas na lei da Operação Urbana, que atualmente estão sendo 
desvinculados do fundo da Operação Urbana. Sra. Maria Lúcia 
Refinetti Martins questiona se já existe há alguma decisão legal 
que versa sobre outorga onerosa, CEPAC não se tratam de taxa 
nem imposto, portanto não caberia haver desvinculação sobre 
isso. Aponta que já viu decisão desse teor anteriormente. Sr. 
Eduardo Della Manna informa que em reunião anterior a Sra. 
Tania Pantano - representante suplente do SECOVI, abordou 
essa questão e propõe verificar com ela esse entendimento. In-
forma que formulará uma minuta a ser encaminhada para a 
Coordenação para envio aos demais representantes. Coloca um 
segundo ponto a partir da observação de relatórios dos esto-
ques disponíveis. Indica ter consultado a disponibilidade de es-
toque total aplicado ao Setor Berrini, se for observar os totais 
em análise, já se estaria muito acima do estoque máximo dispo-
nível, por isso considera ser de responsabilidade do empreende-
dor o conhecimento prévio do estoque no local em que adquire 
o terreno. Sugere à SP-Urbanismo um estudo sobre a possibili-
dade de publicação de um fato relevante comunicando aos in-
teressados nesta Operação Urbana quanto à análise do esto-
que. Sr. Vladimir Ávila esclarece que não foi publicada até o 
presente momento a tabela de estoque recente devido à dúvida 
quanto ao estoque disponível nesse Setor Berrini. Foi feita con-
sulta a PGM quanto a essa matéria, sendo que aguardamos o 
retorno da manifestação. Sr. Eduardo Della Manna frisa que a 
superação do problema independe da resolução que for aprova-
da. Sr. Vladimir Avila informa que SP-Urbanismo vem acompa-
nhando essa questão diariamente, se houver orientação jurídica 
de que a conta é realizada a partir da Resolução do Grupo de 
Gestão, será superada as quantidades de estoque pelo setor re-
ferido. Se retroagir, será mantida a margem de 50% para uso 
residencial e o restante aplica-se ao uso não residencial, estan-
do pendente de posição jurídica sobre o assunto. Sra. Maria Lú-
cia Refinetti Martins questiona sobre o teor da consulta à PGM, 
se é possível disponibilizá-la. Sr. Vladimir Ávila responde que o 
conteúdo consta de processo eletrônico SEI. Sra. Maria Lucia 
Refinetti Martins coloca que a resposta a ser dada pela PGM 
depende de como será colocado o questionamento, por isso 
quer saber como esta foi formulada. Sr. Estevão Sabatier Ferrei-
ra acrescenta que a apresentação demonstra as questões rela-
cionadas ao Parque, porém expressa que na próxima reunião 
fossem apresentadas maiores informações quanto às questões 
habitacionais. Sra. Denise Lopes de Souza esclarece que essa 
questão está priorizada, o que ocorre é o enfoque no problema 
maior de momento que é a infraestrutura e as HIS não são um 
problema, já está encaminhada para SEHAB e COHAB para fins 
de elaboração de projeto executivo, projeto básico e tão logo 
haja o CEPAC será licitado. O que será objeto de priorização de 
recurso são as obras de infraestrutura. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá 
Ramos complementa a fala do Sr. Estevão Sabatier Ferreira sa-
lientando a importância de compatibilização do projeto do Me-
trô com o Parque Linear. Sra. Rosa Maria Miraldo considera uma 
preocupação pertinente e deve-se realizar uma reaproximação. 
Ocorrida reunião recente reforçando a intenção de renovação 
do convênio para repactuar os prazos de trabalho, entende que 
posterior a isso as autoridades precisam rever as condições 
pactuadas visando sua extensão. Informa que o Metrô deverá 
apresentar e demonstrar sua programação, compatibilizando 
com o que já foi apresentado. Outra questão que considera de 
grande importância refere-se ao projeto executivo da Via Par-
que, que já anteriormente estava compatibilizado com o projeto 
da Linha 17 do Metrô e pela última reunião realizada com 
aquela companhia, esse alinhamento permanece. Sra. Catarina 
Christina Teixeira Informa que já solicitou anteriormente reu-
nião do Grupo de Trabalho de HIS e frisa a necessidade de sair 
da presente reunião com uma data. Sra. Denise Lopes de Souza 

a Fase 1 dos projetos da COHAB já havia seis licitações realiza-
das, referindo-se a apresentação feita na última reunião ordiná-
ria ocorrida em que projetou-se um quadro apontando essas li-
citações. Entende que o primeiro grupo já tem processo 
licitatório realizado e, portanto, o primeiro recurso advindo da 
venda de CEPAC já seria destinado a esses contratos, conforme 
refere-se à apresentação dos grupos. Quanto ao bloco de unida-
des de HIS destinado às empreiteiras, crê que em princípio já 
estariam licitadas, que tais contratos serão desfeitos e entende 
que as próximas unidades, teriam que ser submetidas a outros 
formatos de contrato separadas das demais intervenções. Solici-
ta que seja esclarecido se os blocos de licitação da primeira 
fase permanecem válidos, preocupa-se com o leilão de CEPAC e 
pergunta se os valores alcançados serão direcionados direta-
mente a esses contratos. Solicita também esclarecimentos sobre 
a Lei nº 16.975/2018 – que aprova o Plano urbanístico comple-
mentar do Setor Chucri Zaidan da OUC Água Espraiada. Seu ar-
tigo 19 preconiza não remover nenhuma família sem que haja 
destinação de reassentamento, porém na mesma lei uma deter-
minação de que 30 por cento dos recursos, no mínimo, sejam 
destinados à moradia. Pondera que se for aplicado somente 
esse percentual para fins de moradia até que sejam liberadas as 
primeiras áreas, poderá demorar um tempo elevado, por isso 
quer saber como o poder público lida com essa perspectiva. Sra. 
Rosa Maria Miraldo recupera informação já constante do mate-
rial de registro da 41ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão, 
realizada em agosto de 2016 para esclarecer sobre a reorgani-
zação da produção habitacional no último semestre da adminis-
tração municipal anterior, depois da questão do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida - MCMV. Recordou-se ainda que houve 
mudança de gestão na SEHAB e em COHAB, sendo que todos 
os projetos que em primeiro momento foram adaptados ao re-
gramento do MCMV, projetos que já vinham de anos anteriores 
e buscaram alternativas ao recurso via MCMV, estes retornam 
ao gerenciamento de COHAB e SEHAB. O resultado da análise 
realizada pela SEHAB/COHAB naquela ocasião apontava o que 
seria desenvolvido nos lotes 01 a 04, devida à redivisão empre-
endida à vista do chamamento do MCMV não ter dado certo, 
sendo que as áreas que integraram o chamamento foram diluí-
das. Pela análise de COHAB e a partir dos detalhes do projeto e 
do material disponível, estas foram divididas nas fases de licita-
ção. Com a mudança de gestão avançou apenas a discussão 
sobre os lotes 1 a 4, prosseguindo as empreiteiras nos consór-
cios em andamento. Prossegue a apresentação demonstrando a 
divisão das áreas de HIS que foram transferidas para os lotes de 
1 a 4 nos consórcios junto à Av. Jornalista Roberto Marinho. 
Apresenta também a divisão proposta pela COHAB, dividida por 
escalas de status de projeto sendo aqueles que estão em situa-
ção de licitação. Refere-se a material já apresentado na 49ª 
Reunião Ordinária da OUCAE – publicado em plataforma eletrô-
nica da SP-Urbanismo, que constituiu resposta ao ofício proto-
colado por esse colegiado. Esclarece que os slides da apresenta-
ção demonstram a atualização da realidade do projeto. 
Atualmente, todas as áreas projetadas na apresentação foram 
reordenadas em dois grupos: aquelas que já estão em condi-
ções de serem licitadas e aquelas que ainda não estão esse 
mesmo patamar, desconsiderando as áreas cedidas a titulo pre-
cário e as unidades nos lotes 01 a 04, responsabilidade dos 
contratos administrados pela SP Obras. Informa que todo o ma-
terial existente para subsidiar o projeto executivo foi repassado 
pela COHAB, ressalta que há áreas que tem projeto produzido 
ainda pela gestão anterior a 2012, projetos esses que não se 
coadunavam com o Programa Minha Casa Minha Vida e tam-
bém houve prévia avaliação da Gerência de Projetos da COHAB, 
e não se mostraram ainda suficientes para integrar a fase de 
processo licitatório. Informa que há recursos, embora limitados, 
para iniciar o processo de licitação de projetos executivos do 
segundo grupo. Retoma a apresentação esclarecendo que o pri-
meiro grupo constitui-se de tudo aquilo que está contido nos 
lotes 01 a 04 de SP – Obras, cuja realidade de contrato é objeto 
do presente informe. Reitera informação trazida pela Sra. Deni-
se Lopes de Souza que, uma vez feita a rescisão ou instrumento 
jurídico apropriado para revogação dos contratos dos consór-
cios, a produção de projeto já realizada e paga, retorna ao po-
der público, sendo possível seu reingresso em um dos grupos já 
definidos para fins licitatórios. Propõe para esclarecimento que 
daqui em diante sejam apresentados como grupo um (01), gru-
po dois (02) e grupo três (03), conforme material apresentado. 
Retoma a apresentação sobre os trechos da via parque sem 
apontamentos quanto as obras de provisão habitacional, pois 
entende que a construção das unidades obedece a processo lici-
tatório apartado. A licitação da Via Parque reúne os elementos 
para licitação de obra uma vez que já foi elaborado o projeto 
executivo. Nesse sentido a produção de HIS, licitação de projeto, 
não depende dessa relação, porém, é condicionante que a re-
moção das famílias seja condicionada à HIS em produção. Sa-
lienta que todo o trabalho executado em âmbito da Operação 
Urbana depende dos recursos obtidos com os leilões de venda 
de CEPAC, priorizando atender as famílias que estão em auxílio 
aluguel. Sra. Denise Lopes de Souza complementa a fala ante-
rior esclarecendo a diferença entre destinação e unidade pron-
ta. Destinação constitui vinculação de determinada demanda 
àquele empreendimento; a decisão pela remoção tendo a vincu-
lação, será tomada a medida que se concretiza ao menos um 
início de execução, ou algo mais concreto para a remoção. Res-
salta que avançarão nos estudos analisando vantagens e des-
vantagens na priorização da destinação de recursos consideran-
do a necessidade de remoção das famílias. Faz breve análise 
nos trechos apresentados e coloca que a priorização de recur-
sos se dará à medida que se discuta quais frentes serão mais 
adequadas conforme o momento da intervenção. Sr. Eduardo 
Della Manna aponta para a priorização de HIS no âmbito do 
Grupo de Gestão, porém, em período de escassez de recursos 
devemos trabalhar para resolver todas as propostas presentes 
na lei. Questiona se foi aventada a possibilidade de modelar al-
gum tipo de parceria-público-privada (PPP) para execução des-
sas HIS, pois com isso crê que pudesse economizar recursos da 
Operação Urbana. Sra. Denise Lopes de Souza responde que no 
âmbito da Operação Urbana ainda não houve essa discussão. 
Sr. Eduardo Della Manna questiona se não seria viável pensar 
nessa possibilidade. Sra. Denise Lopes de Souza pondera que no 
momento atual a PPP e os critérios de atendimento e financia-
mento das unidades habitacionais estão em discussão no Con-
selho Municipal de Habitação - CMH, sendo que a Sra. Patricia 
Saran é conselheira representando a SMDU, as últimas reuniões 
foram exatamente sobre esse tema, sendo a PPP do Município. 
Indica a possibilidade de realização de informe na reunião do 
CMH, dada a necessidade de aliar uma alternativa de financia-
mento às regras de atendimento a demanda indicada. Aponta 
algumas questões que balizariam um projeto desse porte, como 
o tratamento a ser dispensado pela demanda originária de re-
moção no perímetro da Operação Urbana em relação ao finan-
ciamento daquelas que terão empreendimentos transferidos e a 
política de atendimento da PPP. Essa discussão está acontecen-
do neste momento no CMH e trará uma diretriz que possibilita-
rá um norte na busca de alternativas de financiamento. Ressalta 
que há produção habitacional ainda para ser viabilizada no 
âmbito do convênio com o Metrô, convênio este que foi prorro-
gado, ficou paralisado em virtude de problemas contratuais de 
execução da linha 17 – Ouro, e agora se verifica o primeiro 
movimento de aproximações com aquela companhia para reto-
mada do contrato. Prevê que a municipalidade, o Metrô e a 
CDHU retomem o diálogo no âmbito deste convênio para que 
se houver remoções no trecho de obra do Metrô, as unidades 
sejam viabilizadas pela CDHU. Atualmente há várias questões 
que tem condicionantes anteriores a sua resolução. Salienta que 
há algumas definições, mas não há tempo para a concretização 
destas, porém destaca a necessidade de monitoramento e 
acompanhamento e a priorização do recurso deve ser priorizada 


