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Às 15h15, do dia 17 de dezembro de 2019, no Auditório do 15º andar do Edifício 1 

Martinelli, sala 154, a Sra. Rosa Maria Miraldo, representante titular da São Paulo 2 

Urbanismo, cumprimenta os presentes e dá início à 43ª Reunião Ordinária do 3 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que tem como 4 

pauta proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Publicação D.O.C. – 5 

Portaria SGM 299, de 21 de outubro de 2019, designa a senhora JOYCE REIS 6 

FERREIRA DA SILVA para, na qualidade de suplente, e como representantes da 7 

São Paulo Urbanismo, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana 8 

Consorciada Faria Lima; III. Leitura e Aprovação da ata da 42ª Reunião Ordinária 9 

(24/09/2019) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; 10 

IV. Informes: a) Leilão da 5ª Distribuição de CEPAC da OUC Faria Lima; b) 11 

Workshop sobre Vinculação de CEPAC; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros; II. 12 

Andamento das intervenções: a) Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; b) 13 

Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS Real Parque; HIS Panorama; 14 

Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; Boulevard 15 

JK; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb; Melhoramento Urbanístico da Avenida 16 

Santo Amaro; Largo da Batata; III. Deliberação: enterramento das redes de energia 17 

em ruas do entorno do Largo da Batata; IV. Informe sobre o PL nº 0351/2018 - alça 18 

de acesso à Avenida Bandeirantes; V. Agendamento prévio das Reuniões 19 

Ordinárias do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima a 20 

serem realizadas no ano de 2020. Sra. Rosa Maria Miraldo faz a verificação de 21 

presença pedindo que cada um dos representantes se apresente, uma vez 22 

verificado o quórum. Sra. Denise Lopes de Souza, Diretora de Implementação de 23 

Projetos Urbanos da São Paulo Urbanismo, cumprimenta os presentes e informa 24 

da mudança da nomenclatura da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas – 25 

DGO para Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos – DIP. Em seguida, 26 

Sra. Rosa Maria Miraldo, representante da SPUrbanismo, registra a publicação 27 

no DOC designando os novos componentes do grupo, dando posse à 28 

representante suplente da SPUrbanismo, Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva. Sra. 29 

Patricia Saran, Gerente de Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo, faz 30 

informe sobre o atraso do envio da ata da 42ª Reunião Ordinária e a Sra. Rosa 31 

Maria Miraldo consulta os presentes sobre proposta de apreciação da ata. Por 32 

unanimidade, aprova-se deixar a votação da minuta da ata da 42ª Reunião 33 

Ordinária em próxima reunião ordinária. Passando aos informes, a Sra. Rosa 34 

Maria Miraldo realiza informe sobre o Leilão da Faria Lima, que ofertou 93 mil 35 
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títulos. O valor total arrecadado chegou ao montante de 1,64 bilhões de reais, com 36 

valor médio para cada título de 17 mil reais. Destaca a presença da Gerente de 37 

Análise Técnica – GAT, Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, responsável por 38 

recepcionar as proposta de vinculação, colocando-se a disposição para 39 

questionamentos. Também realiza informe sobre a realização do workshop sobre a 40 

vinculação de CEPAC, previamente ao Leilão, nas dependências da SP 41 

Urbanismo. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva informa que foram desenvolvidos 42 

normativos, no âmbito da Gerência de Análise Técnica – GAT, da São Paulo 43 

Urbanismo,, com vistas à minimizar a discricionariedade na análise dos processos, 44 

regrando de forma mais clara como deve ser realizado o pedido para vinculação 45 

de CEPAC, expedindo a Norma de Procedimento da São Paulo Urbanismo para 46 

regrar o fluxo interno dos processos e diversos outros materiais, a fim de 47 

racionalizar o processo de análise das propostas. Informa que estão sendo 48 

produzidos materiais como “Perguntas Frequentes” e, uma vez identificada a 49 

recorrência das dúvidas, sobretudo previamente à 5ª Distribuição de CEPAC, a 50 

SPUrnanismo propôs a realização de workshop. A realização de uma Oficina com 51 

os interessados seria uma forma de apresentação mais igualitária para os 52 

possíveis interessados, em proposta de coletivizar o conhecimento. Ainda sobre o 53 

crescente de interesse motivado pelo leilão, destaca que a SPUrbanismo inovou 54 

no protocolo ao utilizar a plataforma do Sistema Eletrônico Integrado – SEI, 55 

utilizada pela Municipalidade há alguns anos, para que o interessado faça o 56 

requerimento de propostas de vinculação. Uma vez tendo sido bem avaliada, esta 57 

iniciativa de realização de workshop será replicada às demais operações urbanas. 58 

Nesse contexto, o workshop realizado no dia 09 de dezembro, também esclareceu 59 

como fazer o protocolo via SEI, que se iniciou a partir de 12 de dezembro de 2019. 60 

Assim, relata esforço na atualização dos materiais elaborados, tais como 61 

perguntas e respostas, bem como demais normativas. Sra. Maria Beatriz Rufino, 62 

representante titular da FAU-USP, pede esclarecimento sobre o leilão, apontando 63 

que o Prospecto trazia a provisão de 160 mil CEPAC com previsão de arrecadação 64 

de 1,0 bilhão de reais. Foi informada, por matéria de jornal, que foram colocados a 65 

leilão 93 mil CEPAC, todos leiloados, com ágil de 160%. Pergunta dos motivos 66 

para a alteração do realizado em relação ao Prospecto e avalia, como questão de 67 

fundo, como ficará a priorização de obras à luz do restante de CEPAC ainda a 68 

leiloar e, acerca do montante a ser arrecadado, com arrecadação quase 90% 69 

maior do que o previsto, dá conta das intervenções previstas no Prospecto. Sra. 70 
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Denise Lopes de Souza esclarece, em relação ao número de CEPAC, que o 71 

prospecto contém, em seu Anexo A, estudo de viabilidade econômica prevendo 72 

três cenários dos quais o mais conservador previa a disponibilização de 93 mil 73 

CEPAC, que foi recomendado pela CVM para ser o executado. O segundo 74 

cenário, moderado, resultava em possibilidade de colocação de 117 mil CEPAC, 75 

enquanto o cenário mais otimista almejava 250 mil. Nesse panorama, avaliou-se a 76 

pertinência em se promover a distribuição de 160 mil CEPAC. Ressalta que a 77 

distribuição de CEPAC não precisa ocorrer em um único leilão, podendo haver 78 

leilões parciais no decorrer de dois anos. A Municipalidade decidiu disponibilizar 79 

160 mil CEPAC, o que ensejou dúvidas entre os interessados, que questionaram 80 

se haveria terrenos suficientes e possibilidades de converter o montante de 81 

CEPAC ofertado em metros quadrados, uma vez que alguns setores encontram-se 82 

próximos ao limite estabelecido em lei. Essa preocupação chegou à CVM, que 83 

solicitou a redução para o menor cenário neste primeiro leilão. Após a vinculação 84 

desses CEPAC, será avaliada a pertinência em se realizar novo leilão. Em relação 85 

à arrecadação, avalia que a disputa do mercado aqueceu o leilão e, assim, será 86 

necessário avaliar o que está previsto na Lei, para o caso de arrecadação superior 87 

ao valor do programa de intervenções. Sra. Rosa Maria Miraldo esclarece que a 88 

operação urbana consorciada é um instrumento urbanístico estabelecido pelo 89 

Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), que permite a venda de títulos 90 

para arrecadação e investimento em requalificação urbana. Avalia que nenhuma 91 

obra que não esteja prevista na Lei dessa Operação Urbana tem legitimidade de 92 

ser executada com os recursos arrecadados. Algumas ações necessárias para 93 

realizar as intervenções previstas na Lei não são discriminadas no Prospecto, 94 

citando como exemplo exigências do licenciamento ambiental, que, por 95 

necessidade técnica, são necessárias para que a intervenção prevista seja 96 

implementada. Sra. Maria Beatriz Rufino complementa e sugere que seja 97 

apresentado nas próximas reuniões balanço das intervenções previstas, contendo 98 

o quadro das intervenções e recursos advindos do leilão, de maneira mais clara e 99 

abrangente e, em médio prazo, considerando o que está ou não previsto no 100 

Prospecto, a fim de estudar a possibilidade de rever o programa de intervenções 101 

da Lei da Operação Urbana, o que é acolhido pela Sra. Rosa Maria Miraldo, que 102 

concorda que o Grupo de Gestão deverá planejar o uso de eventuais recursos 103 

remanescentes. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva  esclarece sobre os estoques 104 

disponíveis, demonstrando no próprio sítio da SPUrbanismo como acessar as 105 
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informações referentes à gestão da operação urbana, destacando a Instrução 106 

Normativa, que regrou os procedimentos para adesão e as Normas de 107 

Procedimento. Também apontou no portal a localização das seções de 108 

Acompanhamento Financeiro, de Gestão Democrática, Legislação e Materiais de 109 

Apoio, no intuito de ampliar a transparência na disponibilização das informações 110 

públicas. Destaca que a GAT solicitou recentemente que as versões históricas do 111 

Quadro Geral de Estoque Disponível permaneçam no sítio eletrônico, a fim de 112 

facilitar a leitura e permitir comparação e análise da série histórica. Sobre esse 113 

aspecto, recupera que a Lei da Operação Urbana define os limites de estoque de 114 

potencial construtivo por Setor bem como o estoque total desse instrumento 115 

urbano, que é inferior ao somatório dos estoques totais de cada setor. Apresenta o 116 

saldo de estoque geral consolidado até a data de 30 de novembro de 2019, além 117 

dos estoques residenciais (R) e não residenciais (NR) por setor e procedeu a 118 

leitura do saldo do estoque geral disponível (190.820,84m2) e dos saldos de 119 

estoque de cada um dos setores da Operação Urbana Consorciada Faria Lima: 120 

setor Hélio Pelegrino (79.850,87m2 residencial e 82.738,49m2 não residencial); 121 

setor Faria Lima (196.241,85m2 residencial e 0,74m2 não residencial); setor 122 

Pinheiros (152.550,95m2 residencial e 0,02m2 não residencial); e setor Olimpíadas 123 

(120.311,00m2 residencial e 1,87 m2 não residencial).  Ressaltou que o saldo geral 124 

de 190.820,84m2 é o limite do total estabelecido para Operação Urbana 125 

Consorciada Faria Lima debitados os estoques já consumidos.  Informa que o 126 

quadro do controle de estoques será atualizado com informações de CEPAC, 127 

trazendo as novas informações dada a realização do leilão. Aponta que também é 128 

publicada tabela com o estoque consumido, com divisão por setor e identificação 129 

dos números de cada um dos processos. Sra. Rosa Maria Miraldo dá sequência à 130 

pauta, passando ao Item I. Ordem do Dia. Convida, assim, a Sra. Maria de Fatima 131 

do N. Niy, Gerente da Gerência de Gestão Financeira – GGF, da São Paulo 132 

Urbanismo, para apresentação dos aspectos financeiros, que cumprimenta a todos 133 

e informa que o quadro financeiro apresentado refere-se ao consolidado até 31 de 134 

Outubro de 2019, ponderando que, por isso, não contém a arrecadação do leilão 135 

realizado em novembro. Destaca que os itens atualizados referem-se ao período 136 

de agosto a outubro e retifica o valor gasto em gerenciamento técnico e social é 137 

todo gerenciamento social, que foi de 305.328 reais sendo também consumido 138 

219.100 reais em auxílio aluguel, totalizando 524.428 reais de despesas em 139 

habitação de interesse social. Sobre o melhoramento da Av. Santo Amaro, foi 140 
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gasto no período 3.459.174 reais, sendo o grande volume em desapropriação, 141 

além da remuneração à São Paulo Obras e à SPUrbanismo e despesas com 142 

escrituração de CEPAC. Informa a evolução das despesas totais no período de 143 

4.076.788 reais, além de informar o somatório dos valores relativos ao total de 144 

intervenções já realizadas, sendo de 1.913.693.91 reais até 31 de outubro de 145 

2019. Não havendo considerações, Sra. Rosa Maria Miraldo  passa ao próximo 146 

item da pauta, sobre o quadro físico-financeiro trimestral geral. Sra. Denise Lopes 147 

de Souza pondera que esse quadro é o esforço em melhorar a forma de 148 

comunicação com o Grupo de Gestão, com propostas de aprimoramento que 149 

estão em construção, estando aberta a contribuições. Em seguida, a Sra. Maria 150 

Tereza Stape Affleck, Assessora da Gerência de Planejamento e Monitoramento 151 

– GPM, da São Paulo Urbanismo, cumprimenta a todos, informa do objetivo de 152 

apresentar um quadro físico-financeiro para que consiga demonstrar, ao longo do 153 

tempo, as intervenções já realizadas no âmbito da Operação Urbana e o que há de 154 

previsão legal. Explica que o valor previsto é proveniente do Prospecto, podendo 155 

haver variações, mediante justificativas. Destaca saldo positivo de 4.445.448 reais 156 

em relação à previsão inicial das obras concluídas e a de fato pago, que poderá 157 

ser realocado para outra intervenção. Em relação às intervenções em andamento, 158 

apresenta o quadro resumo, contendo o percentual e o valor de execução, 159 

cronograma previsto, bem como investimentos a executar e investimento total de 160 

cada uma das intervenções, com o intuito de representar o andamento das 161 

intervenções no tempo, ressaltando que SP Obras detalhará em item posterior da 162 

pauta as intervenções que evoluíram no trimestre. Destaca o passivo ambiental, 163 

destacado em amarelo na tela, por ser um item que não aparecia nos quadros 164 

anteriores, decorrentes de ações identificadas por SP Obras como necessárias a 165 

ações relacionadas à arqueologia e contaminação, que onerarão por volta de 4,5 166 

milhões de reais a mais. Em relação à habitação de interesse social - HIS, informa 167 

que a Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB fará suas considerações, mas 168 

destaca a previsão de cronograma das intervenções na Coliseu, Quadra do Real 169 

Parque, Passarela e obras do Panorama. Ressalta o avanço no tempo dos 170 

recursos empregados em aluguel social e gerenciamento social. Também cita os 171 

novos estudos para o Boulevard da Avenida Juscelino Kubitscheck. Sra. Renata 172 

Esteves de Almeida Andretto, do Movimento Defenda São Paulo, pede 173 

esclarecimentos sobre o que significa quando na tabela apresentada, não consta 174 

número no prospecto. Sra. Rosa Maria Miraldo explica que algumas questões vão 175 
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surgindo conforme a intervenção vai sendo executada, apesar da tentativa de se 176 

prever todas as ações envolvidas nas fases de projeto e obra, o que é cristalizado 177 

no momento do prospecto, eventualmente há a necessidade de ações não 178 

previstas no prospecto para executar a intervenção, decorrentes de elementos não 179 

discriminados no prospecto, mas necessários por razão técnica. Sr. Mario 180 

Mondolfo, Diretor-Presidente da SP Obras, agrega que a proposta poderia 181 

identificar qual intervenção prevista no prospecto demandou a ação não prevista, 182 

identificada com número no prospecto que está associada. Sra. Maria Teresa 183 

Stape Affleck descreve a evolução de todas as ações em andamento, que 184 

compõem o melhoramento urbanístico da Av. Santo Amaro, Ciclovia, 185 

Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, Transposição Cicloviária das Pontes Cidade 186 

Jardim e Jaguaré, e acessibilidade. Sobre as intervenções não contratadas, 187 

destaca a inserção de coluna com previsão atualizada de valores das 188 

intervenções. Informa que na próxima reunião, trará os valores previstos no 189 

prospecto, atualizados, assim como no quadro financeiro, para não gerar 190 

discrepância entre os valores. Finaliza sua exposição apontando o esforço em 191 

melhorar a comunicação com o Grupo de Gestão e se coloca aberta a receber 192 

críticas e sugestões de aprimoramento. Sra. Rosa Maria Miraldo agradece e dá 193 

continuidade à pauta, com o detalhamento das intervenções, passando a palavra 194 

ao Sr. Luiz Henrique Tibiriçá, representante da SEHAB, que informa sobre a 195 

licitação da quadra do Real Parque, com a abertura dos envelopes prevista para a 196 

próxima quinta-feira. Em relação à Comunidade Coliseu, passa a palavra à Sra. 197 

Amanda Cortez Arcine, técnica da equipe social da SEHAB, informando que 198 

entre junho e julho foi realizado trabalho social e mobilização dessas famílias para 199 

serem removidos e atendidos provisoriamente por meio do programa de auxílio 200 

aluguel e liberação da área para o início das obras do empreendimento de 201 

habitação de interesse social. Informa que pequeno grupo está resistindo à 202 

entrada da equipe social na área e que não logrou êxito tentativa de acordo, com o 203 

referido grupo, em reunião no fórum. Aguardam, portanto, decisão judicial para 204 

imissão na posse pela COHAB. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá retoma, sobre as obras 205 

da Comunidade Coliseu, que a obra foi contratada, mas não foi possível dar ordem 206 

de início uma vez que a área continua ocupada por famílias. Sra. Amanda Cortez 207 

Arcine, sobre a Comunidade Panorama, informa que a entrada está muito 208 

vinculada ao início das obras no Coliseu, como condição de alguns moradores e 209 

lideranças desta área. Destaca a presença de uma liderança que gostaria de 210 
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colocar algumas pendências com relação à obra do Real Parque. Sr. Luiz 211 

Henrique Tibiriçá explicou que houve uma denúncia quanto às obras de 212 

construção no Conjunto Real Parque, sendo que o juiz solicitou vistoria de perito à 213 

área para verificar eventuais falhas de construção. Passarelas foram vistoriadas, 214 

expondo que o material elástico que fora colocado nas juntas de dilatação está se 215 

desprendendo, um problema localizado de drenagem, sendo atestado pelo 216 

engenheiro de SEHAB que não há risco para as famílias. Independente de 217 

serviços posteriores e depredações, destaca que a OAS está em processo de 218 

leniência, dispondo-se a consertar o que for indicado e que for de sua 219 

responsabilidade técnica, ainda que não tenha feito nenhuma ação concreta até o 220 

momento. Como a Defesa Civil também atestou risco, a SEHAB respondeu 221 

tecnicamente ao juiz, atestando a inexistência de risco por meio de laudo de 222 

engenharia, e aguardam decisão. Sra. Maria Ângela Campos, assistente social 223 

da Regional Sul de SEHAB, informa que tomou conhecimento ontem, que a 224 

Municipalidade foi condenada em outro processo judicial, que também teve inicio a 225 

partir de denúncia dos moradores sobre problemas nas áreas comuns e nas 226 

unidades habitacionais de alguns dos condomínios da Fase 1 do Real Parque, 227 

recaindo a responsabilidade técnica sobre a Prefeitura e não sobre a construtora 228 

OAS, responsável pelas obras. SEHAB concluiu as avaliações da área social e 229 

técnica em novembro de 2018, apontando ações que a OAS teria que retornar. 230 

Pela decisão judicial, a SEHAB terá que iniciar ações ainda em dezembro deste 231 

ano. Sra. Denise Lopes de Souza pondera que a SPUrbanismo ficou sabendo do 232 

assunto trazido por SEHAB neste momento e propõe, como encaminhamento, que 233 

o Grupo de Gestão trate somente dos assuntos que constem na pauta, solicitando 234 

aos representantes de SEHAB que elaborem relatório contendo a descrição dos 235 

problemas indicados nas habitações sociais do Conjunto Real Parque e propostas 236 

de providências, que deverá ser encaminhado aos representantes antes da 237 

próxima reunião, para que seja possível tratar do assunto apropriadamente. Sra. 238 

Rosa Maria Miraldo coloca para deliberação a proposta de encaminhamento do 239 

Grupo de Gestão, passando a palavra à Sra. Renata Esteves de Almeida 240 

Andretto, que expõe sua preocupação em trazer o assunto, já antecipando que 241 

concorda que a avaliação desse assunto deve ocorrer em outro momento, a partir 242 

de relatório prévio. Solicita que nesse relatório constem citados os números de 243 

processos e ações judiciais, inclusive para reconhecimento de responsabilidades 244 

de quem deverá arcar com as reparações. Sra. Maria Beatriz Rufino considera 245 
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que, caso haja necessidade de deliberação do Grupo de Gestão, sobre as 246 

questões apontadas por SEHAB, pede celeridade para tratamento. Feitas as 247 

ponderações e esclarecimentos, Sra. Rosa Maria Miraldo consulta os presentes 248 

sobre a proposta sugerida pela Sra. Denise Lopes de Souza, fazendo a ressalva 249 

de que as ações urgentes sejam encaminhadas mesmo antes da próxima reunião 250 

ordinária, o que é acatado pela unanimidade dos representantes presentes. Assim, 251 

o Grupo de Gestão decidiu que a apreciação do tema deverá ocorrer com base em 252 

relatório especifico a ser elaborado e encaminhado por SEHAB, contendo a 253 

indicação dos números dos processos judiciais pertinentes, com a ressalva de que 254 

as questões que demandem ações urgentes sejam tratadas por SEHAB. Sr. Luiz 255 

Henrique Tibiriçá apoia a decisão e considera importante destacar que as 256 

informações e reclamações pontuais comporão o relatório a ser encaminhado. 257 

Ainda sobre o detalhamento das intervenções em habitação de interesse social, 258 

Sra. Rosa Maria Miraldo traz, como devolutiva sobre a possibilidade de 259 

desapropriação de lote da Eletropaulo nos fundos da Rua Coliseu e da 260 

Comunidade Coliseu. Caso confirmado, tal lote não poderia ficar isolado, mas seria 261 

interessante estar junto da área dos conjuntos habitacionais, como área de lazer 262 

coletivo. Destaca como situação ideal, como devolutiva, seria que esse lote fosse 263 

integrado ao corpo do HIS. Informa que voltaram a procurar a Eletropaulo, para 264 

obtenção da cessão de parcela da Rua Coliseu, suficiente para integrar o lote à 265 

HIS. Esclarece que estão em tratativa com a Eletropaulo. Seguindo com a pauta, 266 

Sra. Rosa passa a palavra à Sra. Ligia M. Basso Lamberti, representante 267 

suplente da  Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, para 268 

tratar do detalhamento das intervenções sob gestão do órgão, que cumprimenta os 269 

presentes e inicia sua fala expondo as ações realizadas acerca da Ciclopassarela 270 

Bernardo Goldfarb, informando que a licitação foi concluída, com a assinatura de 271 

contrato em 08 de novembro passado, do Contrato 114/SIURB/2019 para a 272 

elaboração dos projetos executivos e estudos ambientais. Encontram-se na fase 273 

de levantamento das informações necessárias para o desenvolvimento desses 274 

projetos, que deverão ser elaborados até o segundo semestre de 2020, para 275 

posterior licitação da execução das obras, estimando-se investimento total de 276 

42.711.685 reais. Sobre a requalificação da Av. Santo Amaro, destaca que foram 277 

entregues os projetos executivos, estando em fase de aprovação final pelos 278 

órgãos externos envolvidos no projeto. Retoma, da última reunião, a situação do 279 

licenciamento ambiental. Informa que aguardam a revisão de enterramento da 280 
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fiação junto à ENEL, bem como a assinatura do contrato junto à empresa, para o 281 

início das obras. Noticia também sobre os avanços referentes às desapropriações 282 

e consequentes imissões na posse no âmbito desta intervenção. Apresenta fotos 283 

das demolições em andamento e a planilha de custos, apontando os valores 284 

atualizados com a projeção de reajuste do valor previsto para projeto executivo. 285 

Sobre a intervenção no Largo da Batata – Fase 3, informa que houve tratativas 286 

com as concessionárias para compatibilizarem os projetos complementares. 287 

Comunica que há expectativa de assinatura do contrato sobre o enterramento dos 288 

fios para no início do ano de 2020, sendo que os serviços da ENEL são pagos pela 289 

Municipalidade e as concessionárias são notificadas para que eles executem o 290 

enterramento de suas redes. Informa início de obra na Rua Costa Carvalho, 291 

apresentando cronograma de execução dos projetos executivos e enterramento 292 

das redes para o fim de 2020. Destaca, na planilha de valores, o valor em 293 

vermelho de 20 milhões de reais, como pauta para deliberação do Grupo de 294 

Gestão, nesta reunião, para custear o enterramento da fiação na Rua Butantã e 295 

ruas adjacentes necessárias por conta de relatório da ENEL. Ainda, apresenta 296 

pendências desta intervenção, relativas às fases 1 e 2, apontando valores 297 

estimados para levantamento da arqueológica e passivos ambientais relativos à 298 

contaminação do solo. Sra. Rosa Maria Miraldo pede atenção dos representantes 299 

à apresentação, que esclarece  a pauta a ser deliberada. Sra. Ligia M. Basso 300 

Lamberti aponta que o enterramento das redes na Rua Butantã consta do 301 

Prospecto. Contudo, a ENEL aponta questões técnicas sobre o enterramento 302 

somente da Rua Butantã, solicitando o enterramento do entorno, o que é 303 

defendido pela representante da SP Obras, que aponta os ganhos urbanísticos 304 

decorrentes da remoção dos postes nas vias do entorno, que contam com 305 

calçadas estreitas, o que é exposto nas imagens projetadas. Passa então a 306 

apresentar o Boulevard Juscelino Kubitschek, cujos estudos serão retomados em 307 

2020, com previsão de publicação do edital para contratação de novos estudos e 308 

projetos em janeiro/2020. Reforça que, depois de concluídos os estudos, serão 309 

submetidos à CET e ao Grupo de Gestão. Em resposta à solicitação de 310 

esclarecimentos na reunião anterior, sobre o prolongamento da Av. Faria Lima e 311 

ligação com a Av. dos Bandeirantes, informa a existência de projeto para interligar 312 

a Av. Brigadeiro Faria Lima até a Rua Ribeirão Claro, acrescida de viaduto para 313 

interligação com a Av. Bandeirantes. Dado que o tempo do estudo de mais de 50 314 

anos e do traçado apresentado – que corta grande parte da região, foi realizado 315 
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novo estudo para reduzir desapropriações, cujo desenho resultou no Projeto de Lei 316 

– PL nº 351/2018, contendo o desenho de solução alternativa de melhoramento 317 

viário, visando à redução de desapropriações, ao prever o alargamento da Rua 318 

Ribeirão Claro até a Av. Hélio Pelegrino e utilizar esta via para promover a 319 

interligação. O referido PL tramita pela Câmara Municipal de São Paulo. Sra. Rosa 320 

Maria Miraldo retoma a palavra e propõe que seja realizada a deliberação sobre o 321 

enterramento da rede na Rua Butantã e, após, que se debatam os demais 322 

informes apresentados por SP Obras. Explica que a ENEL informou sobre a 323 

necessidade de ampliar o enterramento das redes em outras vias não previstas no 324 

prospecto, para que ela possa executar o enterramento das redes na Rua Butantã, 325 

com adicional de custo estimado de 20 milhões de reais. Apresenta então as 326 

alternativas para deliberação: ficar sem o enterramento da Rua Butantã ou 327 

contemplar o enterramento das vias do entorno. Questiona se alguém tem dúvidas 328 

sobre a questão. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto coloca que 329 

desconhece as razões técnicas que levam a ENEL a afirmar não ser possível 330 

enterrar somente o trecho estabelecido no prospecto. Pondera que há um esforço 331 

histórico da Municipalidade, com apoio do Ministério Público, para que a ENEL 332 

faça esse serviço pela cidade toda e eles resistem, com a posse de liminar em 333 

mandado de segurança que a exime da obrigatoriedade do enterramento, ainda 334 

sem sentença. Assim, expõe que a ENEL quer que o contribuinte arque com os 335 

custos de enterramento das redes, mediante pagamento de contribuição de 336 

melhoria. Sendo assim, vê com ressalva a justificativa de necessidade de 337 

enterramento da rede, que representa intervenção maior do que a própria 338 

intervenção na Rua Butantã. Observa ainda que em caso que acompanhou na Vila 339 

Mariana, o projeto de enterramento da rede previa a remoção dos espécimes 340 

arbóreos situados na calçada. Solicita então que, em caso de aprovação, que o 341 

enterramento de redes seja acompanhado de salvaguarda do patrimônio ambiental 342 

e detalhamento por parte da ENEL de como se pretende fazer este enterramento, 343 

sugerindo inclusive a possibilidade de execução pelo leito carroçável ou outra 344 

alternativa que preserve os elementos arbóreos. Sra. Rosa Maria Miraldo 345 

agradece as colocações e pede que SP Obras faça o registro das considerações 346 

da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto. O Presidente da SP Obras, Sr. 347 

Mario Mondolfo, coloca que essa questão da antiga Eletropaulo é objeto de 348 

discussão há muitos anos, na qual o poder público tem perdido os 349 

questionamentos contra as concessionárias de energia. Pondera que, somente por 350 
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lei federal, seria possível alterar esse cenário que a Sra. Renata Esteves de 351 

Almeida Andretto expõe. Informa que há prazo para a assinatura do contrato para 352 

execução desse enterramento. Assim, seria fundamental que a deliberação 353 

ocorresse hoje. Explica que o enterramento das redes tem sido feito pelo leito 354 

carroçável. Sra. Isadora Fernandes Borges de Oliveira pergunta se está prevista 355 

intervenção para as ruas do entorno, a requalificação das calçadas e melhorias 356 

urbanísticas, o que a Sra. Lígia M. Basso Lamberti esclarece só haver previsão 357 

de obras nas calçadas das ruas que constam no prospecto. Sra. Maria Beatriz 358 

Rufino demonstra-se sensibilizada com a fala da Sra. Renata Esteves de Almeida 359 

Andretto. Cita a preocupação com o valor apresentado para a realização do 360 

enterramento das vias indicadas e condicionantes para a realização do serviço na 361 

Rua Butantã, e ressalta que não teve acesso ao documento com a justificativa de 362 

ENEL sobre a necessidade técnica do enterramento das demais vias. Reforça a 363 

responsabilidade desse colegiado. Pede a justificativa técnica para o enterramento 364 

proposto. Sra. Ligia M. Basso Lamberti esclarece que a justificativa é de que 365 

sobrariam apenas estas ruas aéreas. Coloca-se à disposição encaminhar o 366 

documento. Sra. Rosa Maria Miraldo pondera sobre o adiamento da deliberação 367 

da última reunião em razão dos valores de obra. Atenta para o resultado positivo 368 

do último leilão realizado e destaca sobre rubrica referente à acessibilidade, com 369 

possibilidade de estudo complementar referente à acessibilidade. Seguindo para a 370 

deliberação, Sra. Rosa Maria Miraldo coloca em deliberação perguntando quem é 371 

favorável à destinação de recursos para o enterramento das redes de energia das 372 

seguintes ruas que dão acesso à Rua Butantã: Rua Antonio Vieira de Medeiros, 373 

Rua Bruno Simoni, Rua Jorge Rizzo, Rua Maria Dulce Nogueira Garcez, Rua 374 

Professor Carlos Reis, Praça Erica Brigman, Rua São Manuel, Rua Lazaro 375 

Augusto Alves e Rua Fernão Dias, com valor estimado de 20 milhões de reais, 376 

tendo em vista ser condição técnica imposta pela ENEL para enterramento da rede 377 

na Rua Butantã; sendo 5 votos favoráveis: São Paulo Urbanismo; Secretaria 378 

Municipal de Habitação – SEHAB; Secretaria Municipal das Subprefeituras – 379 

SMSUB; Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; e Secretaria 380 

Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; e 4 abstenções: Movimento 381 

Defenda São Paulo; Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Instituto dos 382 

Arquitetos do Brasil – IAB; e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade 383 

de São Paulo – FAU/USP. É declarada a aprovação da proposta. Alcançado o teto 384 

regimental da reunião, Sra. Rosa Maria Miraldo consulta sobre a possibilidade de 385 
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continuidade da mesma, o que é aprovado. Sra. Denise Maria Saliba Dias 386 

Gomes, representante da SMT/CET informa que não houve evolução sobre a Av. 387 

Santo Amaro. Acerca da transposição cicloviária, estão abrindo processo de 388 

licitação para execução junto à Secretaria Municipal de Transportes - SMT. Sra. 389 

Renata Esteves de Almeida Andretto pede para que encaminhem a justificativa 390 

técnica da ENEL, na íntegra, o que é acatado pela Coordenação. Em consulta aos 391 

representantes da SIURB, que concordam em disponibilizar o documento que 392 

justifica a necessidade de enterramento das redes nas ruas do entorno. Sra. 393 

Patrícia Saran consulta o grupo sobre a proposta de agendamento das datas para 394 

as reuniões do próximo ano, considerando a periodicidade e manutenção dos dias 395 

da semana. As datas sugeridas são validadas por unanimidade, sendo: 396 

24/03/2020; 23/06/2020; 22/09/2020 e 15/12/2020. Sra. Rosa Maria Miraldo  397 

agradece a presença de todos e abre a palavra ao Sr. Marcos Costa Correa, 398 

presidente da Associação SOS Juventude antigo representante do Conselho 399 

Gestor do Real Parque. Coloca-se como porta voz da comunidade, explicando que 400 

o Conselho Gestor e os moradores são contrários à construção de parque, tendo 401 

como prioridade à ampliação de moradias, para atender a todas as famílias 402 

removidas. Há 257 famílias - há 8 anos em auxílio aluguel, que têm direito à 403 

moradia. Solicitam a implantação de uma creche em área vazia. Foram chamados 404 

para ver o projeto do CEI, da AMA e ginásio. Ressalta terem sido chamados pela 405 

Municipalidade para deliberar sobre os projetos e suas prioridades, tendo-lhes 406 

apresentado a área institucional, sendo que até o momento nada foi realizado. 407 

Pedem para que esse Grupo de Gestão ajude a resolver o impasse. Ressalta que 408 

estão conseguindo, a duras penas, que a área instituição permaneça livre de 409 

ocupações irregulares. Solicita que seja executado o que o foi combinado, o 410 

atendimento às demandas das comunidades, conforme deliberado, bem como o 411 

atendimento permanente às famílias que se encontram em auxílio aluguel.  412 

Reforça que a Comunidade Panorama é contrária à urbanização enquanto não 413 

forem sanadas as questões pendentes no Real Parque. Sra. Rosa Maria Miraldo  414 

diferencia Conselho Gestor de ZEIS e Grupo de Gestão da Operação Urbana. 415 

Esclarece que a desapropriação da área para construção da creche foi efetivada 416 

com recursos da Operação Urbana, porém a sua construção é competência da 417 

SEHAB, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Esclarece que, em 418 

2015, quando houve alteração da Lei da OUC Faria Lima, não foi prevista a 419 

inclusão de UBS e que, por esta razão, não poderia compor a licitação com 420 
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recursos da Operação Urbana. Sr. Marcos Costa Correa concorda que a 421 

demanda da UBS é posterior ao projeto original, mas que a creche é uma 422 

demanda original do projeto. Sra. Denise Lopes de Souza recepcionou o 423 

documento protocolado pelo Sr. Marcos Costa Correa, e informa que a 424 

SPUrbanismo, a partir desta demanda, solicitará formalmente à SEHAB 425 

esclarecimentos sobre os aspectos levantados e apresentará devolutiva na 426 

próxima reunião do Grupo de Gestão, ponderando que o órgão competente para 427 

questões relativas à habitação de interesse social é a SEHAB. Não havendo mais 428 

itens na pauta, Sra. Rosa Maria Miraldo agradeceu a presença de todos os 429 

representantes, encerrando  a reunião às 17h30. 430 

SÃO PAULO URBANISMO 

 

 

                   

ROSA MARIA MIRALDO                                                               JOYCE REIS FERREIRA DA SILVA   

Representante Titular                           Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU 

 

 

 AUSENTE                                                                                      AUSENTE 

ARLETE DOS ANJOS                                                                   EVELYN CALISTRO VIEIRA 

Representante Titular                                   Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB 

 

 

AUSENTE                              

ADELSON ROSENBERG COELHO                          LIGIA M. BASSO LAMBERTI 

Representante Titular                Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT 

 

 

                                                                                             AUSENTE                                                                                                            

DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES                                           REGINA MAIELLO VILLELA 

Representante Titular                          Representante Suplente 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

 

 

AUSENTE                                       

EMILIO HERMINDA ROMERO                                                     LUIZ HENRIQUE TIBIRIÇA RAMOS 

Representante Titular                      Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA 

 

 

AUSENTE                                                                                         AUSENTE 

EDSON CAPITÂNIO            LUCIA NOEMI SIMONI 

Representante Titular                        Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF 

 

 

AUSENTE                                                                            AUSENTE   

HUMBERTO MASSAHIRO HIDESHIMA                              IZABELLA NEVES TOMINAGA   

Representante Titular               Representante Suplente 

 

 

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS - SMSUB 

 

 

                                                                                                              AUSENTE                                           

MARIA CHRISTINA ZACCHELLO                                                   ANA CRISTINA ARCHANGELETTI 

Representante Titular                          Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM 

 

 

AUSENTE        AUSENTE 

MARIANA BITTAR                                                                                    STELLA VERZOLLA TANGERINO 

Representante Titular                                 Representante Suplente 
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MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

 

 

                                                                                                           AUSENTE 

RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO                              SÉRGIO ANTONIO REZE JR. 

Representante Titular                         Representante Suplente 

 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 

 

AUSENTE                                                                                                AUSENTE 

RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO IMAMAMURA                           MIRIANA PEREIRA MARQUES 

Representante Titular                            Representante Suplente 

 

 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL 

 

 

 AUSENTE                                                                           

CAMILA SAVIOLLI SILVEIRA                      ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA 

Representante Titular          Representante Suplente 

 

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

AUSENTE             AUSENTE 

MÁRCIO COMPANY DE SOUZA                                                   TARIN CHRISTINA M. PAS SERAFIM 

Representante Titular                                     Representante Suplente  

 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI 

 

                                                                                                                                      

AUSENTE                              AUSENTE            

EDUARDO DELLA MANNA                                                              GABRIELA SAYD MOGAMES 

Representante Titular                           Representante Suplente 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 

 

 

                                                                                              AUSENTE               

SÉRGIO QUINTERO                                                           ALBERTO MUSSALLEM 

Representante Titular            Representante Suplente 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP 

 

 

                                                                                                          AUSENTE 

MARIA BEATRIZ RUFINO                                                               MARLY NAMUR 

Representante Titular                         Representante Suplente 

 

 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA - UMM 

 

  AUSENTE                      AUSENTE                

MARILENE RIBEIRO DE SOUZA                                                     JOSÉ DE ABRAÃO 

Representante Titular                           Representante Suplente 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA 

OPERAÇÃO URBANA 

 

AUSENTE                                       AUSENTE 

ROSANA MARIA DOS SANTOS                                                     DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 

Representante Titular                                                                       Representante Suplente          

                                     


