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taria Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. Beatriz Janine Pa-
van Rebelo, representante suplente da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente – SVMA; Sra. Ligia Maura Basso 
Lamberti, representante titular da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana e Obras – SIURB; Sr. Alexandre M. Nogueira 
Cobra, representante suplente da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana e Obras - SIURB; Sra. Denise Maria Saliba Dias 
Gomes, representante titular da Secretaria Municipal de Mobili-
dade e Transportes – SMT; Sr. Rodolpho Furlan Rodrigues, repre-
sentante titular da Secretaria Executiva de Gestão da Secretaria 
de Governo Municipal – SEGES/SGM; Sra. Neiva Trevisan, repre-
sentante suplente da Secretaria Executiva de Gestão da Secre-
taria de Governo Municipal – SEGES/SGM; Sra. Renata Esteves 
de Almeida Andretto, representante titular do Movimento De-
fenda São Paulo; Sra. Camila Savioli Silveira, representante titu-
lar do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Sr. Eduardo J. 
Carvalho Júnior, representante titular da Associação Paulista de 
Empresários de Obras Públicas – APEOP; Sr. Alberto Mussallem, 
representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB; Sra. Maria Beatriz Rufino, representante titular da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
– FAU/USP; Sr. Eduardo Della Manna, representante titular do 
Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Adminis-
tração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo - SE-
COVI; e Sra. Rosana Maria dos Santos, representante titular da 
Associação dos Representantes dos Moradores de Favela do 
Perímetro da Operação Urbana Faria Lima. Também é registrada 
a presença da Sra. Lucilene Oshiro Corrêa, representante da Se-
cretaria Municipal da Fazenda - SF, ainda não oficialmente no-
meada. Feita a verificação de presença e constatada a existên-
cia de quórum para o prosseguimento dos trabalhos, Sr. 
Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das 
Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI, pede a 
palavra, cumprimenta a todos e dá as boas vindas ao novo Pre-
sidente da SPUrbansimo, Sr. Francisco Roberto Arantes Filho, e 
ao novo Gerente de Gestão Participativa, Sr. Fábio Nascimento 
de Jesus. Sugere ao GGOUCFL voto de parabenização e agrade-
cimento pelos serviços prestados ao Sr. Vladimir Ávila e à Sra. 
Denise Lopes de Souza, como Diretores de Implementação de 
Projetos Urbanos ao longo dos últimos quatro anos, e à Sra. 
Patrícia Saran, pelo seu excepcional desempenho a frente da 
Gerência de Gestão Participativa da SPUrbanismo nos últimos 
seis anos. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva agradece pelas pala-
vras, comenta sobre o momento de transição institucional e de 
equipe vivido e reforça o reconhecimento ao trabalho prestado 
pelos Srs. Patrícia Saran, Denise Lopes de Souza e Vladimir Ávi-
la, dando boas vindas à nova equipe. Sr. Fábio Nascimento 
agradece e segue para o item II do Expediente, destacando as 
publicações no Diário Oficial da Cidade - DOC das Portarias de 
Nomeação: Portaria SGM 37, de 15 de fevereiro de 2021, que 
designa as senhoras LUCIA NOEMIA SIMONI e BEATRIZ JANINE 
CARDOSO PAVAN REBELO, para, na qualidade de titular e su-
plente, respectivamente, e como representantes da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, integrarem o Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; Portaria 
SGM 57, de 19 de fevereiro de 2021, que designa os senhores 
MARIA JOSÉ GULLO e NELSON FERRETI FILHO, para, na quali-
dade de titular e suplente, respectivamente, e como represen-
tantes da Secretaria Municipal de Habitação, integrarem o Gru-
po de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e 
Portaria SGM 62, de 24 de fevereiro de 2021, que designa a se-
nhora NEIVA TREVISAN, para, na qualidade de suplente e como 
representantes da Secretaria Executiva de Gestão – SEGES, da 
Secretaria de Governo Municipal, integrar o Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Passando ao item 
III do Expediente, informa que a minuta da ata e o áudio da 46ª 
Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUCFL, realizada no 
dia 10 de novembro de 2020, foram encaminhados aos repre-
sentantes junto da convocação e que, até a presente data, não 
foram recepcionadas sugestão de alteração. Sra. Joyce Reis Fer-
reira da Silva consulta os presentes sobre contribuições em rela-
ção à minuta de ata encaminhada e, não havendo manifesta-
ções, fica aprovada a ata da 46ª Reunião Ordinária, realizada 
em 10 de novembro de 2020. Dando sequência ao item IV do 
Expediente, Sr. Fábio Nascimento apresenta a proposta de datas 
para realização das próximas reuniões ordinárias no ano de 
2021, previamente encaminhada aos representantes. Não ha-
vendo manifestações contrárias, fica aprovada a programação 
de reuniões nos dias 1ª de junho, 14 de setembro e 07 de de-
zembro de 2021. Passando ao item V do Expediente, Sra. Joyce 
Reis Ferreira da Silva contextualiza informe sobre a publicação 
dos Decretos Municipais nº 60.038/2020 e nº 60.040/2020, para 
acompanhamento do Grupo de Gestão, convidando o Sr. Marce-
lo Fonseca Ignatios para apresentação do tema. Sr. Marcelo 
Fonseca Ignatios, Assessor da Presidência da SPUrbanismo, 
cumprimenta a todos, destaca que a inserção do informe na 
pauta da reunião foi considerada importante dadas às exigên-
cias de reorganização institucional da SPUrbanismo e dos pro-
cedimentos de gestão das intervenções das operações urbanas, 
a partir das disposições dos referidos Decretos. Apresenta que o 
Decreto Municipal nº 60.038/2020 dispõe sobre a fusão da Se-
cretaria Municipal de Licenciamento - SEL e da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU em Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, à qual a 
SPUrbanismo passa a ser vinculada. Nesse contexto, comenta 
sobre a alteração da Presidência de SPUrbanismo, com a substi-
tuição do Sr. José Armênio de Brito Cruz, que se tornou Secretá-
rio Adjunto de SMUL, pelo Sr. Francisco Roberto Arantes Filho. 
Informa, ainda, que o Decreto Municipal nº 60.040/2020 incor-
pora responsabilidades referentes à gestão de obras e contratos 
de obras das operações urbanas à SPUrbanismo, a partir da in-
clusão do artigo 12-A e alteração dos artigos 12 e 14 do Decre-
to Municipal nº 51.415/2010, que aprovou os Contratos Sociais 
das empresas públicas SPUrbanismo e SPObras. Ressalta esta-
rem em momento embrionário da aplicação do Decreto, com 
notícia de que será instituída equipe de transição com duração 
de, pelo menos, 90 dias, para definição dos novos procedimen-
tos, corpo técnico e responsabilidades, fundamentais para conti-
nuidade das obras, manutenção dos contratos existentes e cele-
bração de novos. Cita as responsabilidades da SPUrbanismo, 
definidas pela nova redação do § 3º do artigo 12 do Decreto nº 
51.415/2010, referentes à execução de obras e intervenções no 
âmbito das operações urbanas e das operações urbanas consor-
ciadas, incluindo acompanhamento técnico, gerenciamento, fis-
calização e procedimentos de ateste, liquidações e pagamento 
de despesas contratadas. Destaca também que, a partir da in-
clusão do artigo 12-A ao Decreto nº 51.415/2010, SPUrbanismo 
passa a ter a prerrogativa de realizar projetos e execução de 
obras e intervenções com recursos do Fundo de Desenvolvimen-
to Urbano – FUNDURB, nos termos do artigo 339 e seguintes da 

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE

 APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO
Nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de Agos-

to de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas 
auferidas pela GAFIN - Gerência de Administração Financeira, e 
em conformidade com a Norma COHAB/GAFIN P-059, APROVO 
a prestação de conta do processo de adiantamento da Gerência 
de Serviços Administrativos - GSADM, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2º, inciso I da Lei 10.513/88
CPF:134.782.488-09
Nome/Responsável:Sidkley Santos Matos
Mês/Ano:Julho/2021
Processo:7610.2021/0001821-6
Valor:R$ 1.000,00

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 965
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2020/0001567-0 - Operação Urbana Consorcia-

da Água Espraiada - OUCAE
Despacho deferido
Interessados: AURI 06 PAZ Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. CNPJ Nº 11.580.181./0001-99
Assunto: Vinculação de CEPACs 
Setor: Chucri Zaidan
Uso Pretendido: não Residencial
Área Construída Adicional Computável: 5.520,96 m²
Coeficiente de Aproveitamento: 3,9926
CA Básico: 1
Taxa de ocupação: conforme Lei 16.402/2016
Quantidade de CEPAC - 5.324 CEPACs (já cancelados 

quando da emissão das Certidões AE-017/2013 e AE-023/2013)
DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 

I (documento SEI n.º 037196323), com fundamento na Lei nº 
13.260/2001 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu 
Decreto regulamentador nº 53.364/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 02/03/2021
Plataforma Microsoft Teams 
Às 15h11, do dia 02 de março de 2021, excepcionalmente 

por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente da São 
Paulo Urbanismo, na qualidade de Coordenadora do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima – GGOU-
CFL, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e 
inicia, em primeira chamada, a 47ª Reunião Ordinária do 
GGOUCFL. Informa que a reunião também está sendo transmiti-
da ao vivo para a população em geral, através de serviço de 
streaming disponibilizado na plataforma eletrônica da São Pau-
lo Urbanismo, conforme acordado na 46ª Reunião Ordinária e 
indicado na convocação. Inicialmente, apresenta o novo Geren-
te de Gestão Participativa da SPUrbanismo, Sr. Fábio Nascimen-
to de Jesus, a quem convida a apresentar o Expediente. Sr. Fábio 
Nascimento cumprimenta a todos, passa orientações gerais 
para melhor funcionamento da reunião de forma virtual e segue 
com a apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verifica-
ção de Presença; II. Publicações no Diário Oficial da Cidade: 
Portaria SGM 37, de 15 de fevereiro de 2021, designa as senho-
ras LUCIA NOEMIA SIMONI e BEATRIZ JANINE CARDOSO PA-
VAN REBELO, para, na qualidade de titular e suplente, respecti-
vamente, e como representantes da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, integrarem o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; Portaria SGM 57, de 
19 de fevereiro de 2021, designa os senhores MARIA JOSÉ 
GULLO e NELSON FERRETI FILHO, para, na qualidade de titular 
e suplente, respectivamente, e como representantes da Secreta-
ria Municipal de Habitação, integrarem o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e Portaria SGM 62, 
de 24 de fevereiro de 2021, designa a senhora NEIVA TREVI-
SAN, para, na qualidade de suplente e como representantes da 
Secretaria Executiva de Gestão – SEGES, da Secretaria de Go-
verno Municipal, integrar o Grupo de Gestão da Operação Ur-
bana Consorciada Faria Lima; III. Leitura e Aprovação da Ata da 
46ª Reunião Ordinária (10/11/2020) do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima: IV. Confirmação das 
datas das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC Fa-
ria Lima a serem realizadas no ano de 2021; V. Informe: Decre-
tos Municipais nº 60.038/2020 e nº 60.040/2020: Alterações em 
decorrência da nova gestão 2021-2024. Ordem do Dia: I. Con-
trole de Estoques; II. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; 
b. Execução Orçamentária 2020; c. Execução Orçamentária 
2021; III. Andamento das intervenções: a. Detalhamento das 
Ações: HIS Coliseu; HIS Real Parque (quadra); HIS Panorama; 
Trabalho Social realizado no período; Transposições Cicloviárias 
das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; b. Quadro Físico-Fi-
nanceiro Geral; IV. Deliberação: Aprovação da inclusão no Regi-
mento Interno do Grupo de Gestão de capítulo regulador da 
abertura ao público em geral das reuniões do colegiado e dos 
registros das reuniões, nos termos do artigo 17 do Regimento 
Interno; V. Apresentação dos Cadernos das Operações Urbanas: 
Caderno da Operação Urbana Faria Lima e Caderno Geral das 
Operações Urbanas; VI. Informes Gerais: Real Parque: prospec-
ção de áreas para provisão habitacional (275 famílias). Segue 
com a verificação de presença, constatando os seguintes repre-
sentantes: Sra. Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo, representante 
titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – 
SMDU; Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente 
da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sra. Maria José Gullo, 
representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB; Sr. Nelson Ferreti Filho, representante suplente da Secre-

Atividade Industrial pelo presente Grupo Técnico de Análise de 
Atividades Industriais, por não constarem do Anexo I, Item II da 
Deliberação Normativa CONSEMA 01/2018. - Excepcionalmente 
devido a Pandemia e para evitar aglomerações o comprovante 
de pagamento da taxa de preço público poderá ser enviado por 
meio eletrônico, conforme Decreto 59.283 de 16 de março de 
2020 em seu artigo 12. - Enviar o comprovante de pagamento 
por e-mail: svmagtaind@prefeitura.sp.gov.br com cópia para 
ecapitanio@prefeitura.sp.gov.br - A documentação requerida 
deverá ser entregue na praça de atendimento do setor Pro-
tocolo, situado à Rua do Paraíso, 387 (TÉRREO) - Paraíso, das 
8:00 h. às 17:00 h., mediante necessidade de agendamento ou 
outro procedimento determinado no Protocolo da SVMA, ligar 
para o telefone 5187-0326 e verificar. Caso necessite de uma 
segunda via do boleto: - A segunda via do boleto será emitida 
somente uma única vez e deverá ser retirada presencialmente 
ou por e-mail enquanto durar a pandemia . - O protocolo do 
comprovante de pagamento da segunda via também deverá 
atender o prazo deste comunique-se, estipulado a partir da 
publicação deste no DOC. OBS.:1 Informamos que o referido 
P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª não atenda este comunique-se 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data de publicação deste comunique-se no Diário Oficial do 
município de São Paulo.)

6027.2021/0010227-4 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: CANNES INCORPORADORA LTDA
COMUNIQUE-SE 401/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Apresentar a Declaração de Compatibilidade preenchida 

de acordo com o Modelo de Preenchimento contida em folha 2 
do Anexo B onde deverá identificar as plantas apresentadas 
no presente processo na declaração de compatibilidade;

2.Apresentar a consulta à Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (JUCESP) de todas as empresas que ocuparam 
os imóveis abrangidos no projeto, caso o(s) mesmo(s) não 
estejam sob gerenciamento da CETESB;

3.Apresentar os documentos exigidos em arquivos sepa-
rados;

4.Atender no prazo de 120 dias contados a partir da data 
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encami-
nhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secre-
taria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento 
presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao 
Art 3 º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação 
de atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada por 
meio do e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br;

5.Caso haja necessidade da dilação de prazo, o interes-
sado deverá requerer junto ao SVMA/GTAC protocolando o 
documento informando os dias necessários para prorrogação 
mediante justificativa plausível;

6.Considerarar que o não atendimento no prazo estabe-
lecido e/ou a não solicitação de prazo será considerado como 
desistência do pleito.

6027.2021/0006332-5 - Áreas contaminadas: Consulta 
Prévia

Interessados: GIP MEDICINA DIAGNÓSTICA
COMUNIQUE-SE 400/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas no uso de suas 

atribuições legais e considerando a legislação vigente e os 
procedimentos adotados na SVMA informa que para prossegui-
mento da análise é necessário apresentar:

1.Procuração/Autorização para o responsável pelo Processo 
Administrativo (o documento deverá ser outorgado pelo 
proprietário legitimo do imóvel de acordo com a Matri-
cula nº 248.363);

2.Atender no prazo de 60 dias contados a partir da data 
da publicação no DOC cuja documentação deverá ser encami-
nhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secre-
taria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento 
presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao 
Art. 3 º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação 
de atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada por 
meio do e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br;

3.Caso haja necessidade da dilação de prazo, o inte-
ressado deverá solicitar junto ao SVMA/GTAC protocolando o 
documento informando os dias necessários para prorrogação 
mediante justificativa plausível;

4.Tomar atenção que o não atendimento no prazo estabe-
lecido e/ou a não solicitação de prazo será considerado como 
desistência do pleito.

 DEPTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES

 DIVISÃO TÉCNICA PROTEÇÃO AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL

 COMUNIQUE-SE Nº 83/CLA-DCRA-GTMAPP/2021 SEI 
6027.2021/0010941-4 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA – Al. Jaú x Al Campinas- São Paulo – SP. “O interessado 
deverá enviar documentos solicitados em relatório de vistoria 
por e-mail (svmagtmapp@prefeitura.sp.gov.br) referenciando 
o número do processo no prazo máximo de 30 dias a partir da 
data de envio deste e-mail, sob pena de indeferimento. ” Em 
caso de dúvidas, agendar atendimento técnico com Engª Silvia 
Renata, através do e-mail svmagtmapp@prefeitura.sp.gov.
br. O NÃO ATENDIMENTO AO PRESENTE, NO PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NO INDEFERIMENTO DA REFERIDA 
SOLICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 56, INCISO II, 
DO DECRETO MUNICIPAL 51.714/10.

51.714/10.

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 SUPERINTENDÊNCIA DE PROJ. VIÁRIOS

 PROJ - 4

 DIVISÃO DE PROJETOS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
-PROJ.4

2019-0.034.115-3 RIFORMATO E ESTRUTURALLE 
CONS. E INCORPORADORA LTDA

Em data de 14 de setembro de 2021 foi exarado do Pro-
cesso 2019-0.034.115 o seguinte comunique-se;Solicito comu-
nicar o interessado nos seguintes termos: “ Face ao material 
apresentado em folhas de n° 147 a 153, temos que deverá ser 
transcrito o projeto de remanejamento de drenagem aprovado 
através do Processo n° 6022.2021/0002022-0, tal qual os de-
senhos aceitos e deverá ser demarcada a faixa não edificável 
com suas dimensões e os escritos “ FAIXA NÃO EDIFICÁVEL de 
acordo com o projeto arquivado em Proj 004 sob os n° 300.840 
e 300.841 tratado através do Processo n° 6022.2021/0002022-
0.” A respectiva faixa não edificável deverá ficar livre de toda e 
qualquer construção inclusive muros de fecho, podendo a área 
ser fecha com gradil. O “habite-se” da obra ficará condicionado 
na execução das obras tratadas no Processo de TCA de n° 
6022.2021/0002022-0 aqui citadas”.

Os interessados deverão comparecer a esta Divisão na Av. 
São João, 473, 13º - Santa Efigenia - SP, para prestar esclareci-
mentos, no prazo de 30 dias corridos.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
NORTE

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 043/2021 AO CON-

TRATO nº R008/2015 – CPCSS/SMS
“PROCESSO SIMPROC nº 2014-0.136.154-0- CONTRATAN-

TE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: SPDM – ASSO-
CIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações 
e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial 
da Supervisão Técnica de Saúde de Vila Maria/ Vila Guilherme – 
OBJETO DO ADITAMENTO: Renovação do Plano de Trabalho do 
período de 01 a 31 de maio de 2021 e a inclusão da contrata-
ção de testes RT PCR, conforme a Portaria 140/2021-SMS.G, no 
valor de R$ 16.681.035,29.

NOTAS DE EMPENHO: nº 37351/2021 no valor de 
R$678.132,00; 37355/2021 no valor de R$ 12.574.331,86; NE 
nº 37359/2021 no valor de R$ 3.428.571,43; NE nº 13998/2021 
no valor de R$ 864.535,20, onerando a dotação 84.10.10.302.3
003.2507.3.3.50.39.00.00.50.30, 84.10.10.301.3003.2520.3.3.5
0.39.00.00.50.30, 84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.39.00.02.50.
30, 84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.39.00.00.50.30

 MOBILIDADE E TRÂNSITO
 DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

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

EM ATENDIMENTO AO DECRETO N° 50.446/2009 O 
INTERESSADO DEVERÁ REGULARIZAR A(S) PENDENCIA(S) 
RELACIONADA(S) EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA 
DA PUBLICAÇAO.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVI-
DENCIAR UMA NOVA SOLICITAÇAO DE SERVIÇO POR 
VIA DO PORTAL SP156 ACOMPANHADA DA RESPECTIVA 
DOCUMENTAÇAO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADA: COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO SANTA 
ETELVINA EIRELLI

PROCESSO SEI N.° 6020.2021/0030382-4 
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FRA5983 Notificação(es) de Penalidade nº 1-154367273, 1-156226622, 1-156175370 e 
 1-157085481 pesquisada em 16/09/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: POWERSAFE IMPORTAÇÃO EXPORTA-

ÇÃO
PROCESSO SEI N.° 6020.2021/0022981-0 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
GET9191 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153294023 pesquisada em 16/09/2021
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 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-167

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AM-
BIENTAL

ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387
2017-0.143.546-9 GANCHEIRAS NEW MANN INDUS-

TRIAL LTDA

COORDENACAO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL CLA

COMUNIQUE-SE: 479 CLA/DAIA/GTAIND 2021 PA: 
2017-0.143.546-9 INTERESSADO: GANCHEIRAS NEW 
MANN INDUSTRIAL LTDA SOLICITACAO DE LICENCA 
AMBIENTAL.A DIVISAO DE AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO 
A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM 
SVMA, SOLICITA: 1.) PREZADOS (AS),INFORMAMOS QUE PARA 
O PROSSEGUIMENTO DA ANALISE REFERENTE AO P.A.: 2017-
0.143.546-9 NECESSITAMOS DE MAIORES ESCLARECIMENTOS 
E SOLICITAMOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:1-FORMULARIO 
DE REQUERIMENTO DE AUTUACAO DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL TEC-
NICO DO LICENCIAMENTO;2-MEMORIAL DE CARACTERIZACAO 
DE EMPREENDIMENTO MCE COM O ITEM RESPONSABILIDADE 
PELO PREENCHIMENTO PREENCHIDO PELO RESPONSAVEL 
TECNICO INDICADO NA ART E COM OS ITENS 11, 12 E 13 
PREENCHIDOS CORRETAMENTE (INFORMAR CORRETAMENTE 
OS RESIDUOS GERADOS);3-CERTIFICADO DE MOVIMENTACAO 
DE RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL (CADRI), EMITIDO 
PELA CETESB, PARA AS ATIVIDADES GERADORAS DE RESIDUOS 
CLASSIFICADOS COMO PERIGOSOS SEGUNDO A NBR 10.004 
RESIDUOS SOLIDOS;4-RELATORIO FOTOGRAFICO DAS DEPEN-
DENCIAS DA EMPRESA.2.)PRAZO PARA ATENDIMENTO: 30 
(TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO 
NO DOC ATRAVES DO E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.
SP.GOV.BR. ASSIM SENDO, DE ACORDO COM A DELIBERACAO 
CONSEMA NORMATIVA 01/2018.3.)INFORMAMOS QUE O 
REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S.A NAO SE 
MANIFESTE NO PRAZO MAXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS.4.) 
OBS:DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS E PARA EVITAR 
AGLOMERACOES SEGUINDO AS ORIENTACOES CONFORME 
DECRETO 59.283 DE 16 DE MARCO DE 2020 EM SEU ARTIGO 
12. OS AGENDAMENTOS PRESENCIAS DE ATENDIMENTO PARA 
DIRIMIR EVENTUAIS DUVIDAS QUANTO AO COMUNIQUE-SE 
NO EXPEDIENTE DO CLA/DAIA/GTAIND, ESTAO TEMPORARIA-
MENTE SUSPENSOS, MAIORES INFORMACOES PELO E-MAIL: 
SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 851
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-

BIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
6027.2019/0001996-9 - Atividade Industrial: Solicita-

ção de Licença Ambiental
Interessados: TOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
COMUNIQUE-SE: (COORDENAÇÃO DE LICENCIAMEN-

TO AMBIENTAL - CLA COMUNIQUE-SE: 478/CLA/DAIA/
GTAIND/2021 - PA SEI: 6027.2019/0001996-9 Interessado: TOM-
BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 61.146.320/0001-
49 - Processo de Solicitação de emissão Licença Ambiental 
de Operação - Regularização. O Grupo Técnico de Atividades 
Industriais (GTA-IND), no uso de suas atribuições legais e consi-
derando a legislação vigente e os procedimentos adotados em 
SVMA, informa: 1.) Para o prosseguimento do processo, faz-se 
necessário apresentar: Comprovante de pagamento do boleto 
referente à análise do processo de Solicitação de emissão 
Licença Ambiental de Operação - Regularização (Resolução 
nº 207/ CADES/2020). - O prazo máximo para o pagamento 
é de cinco (5) dias corridos a partir da data de emissão (Ver 
Item 25 do boleto - Data de Validade) 2- apresentar carta com 
justificativa, com assinatura do Proprietário e reconhecimento 
de firma em cartório, afirmando não executar o referido CNAE 
18.22-9-99, ou retirando o mesmo do Cartão CNPJ junto à 
Receita Federal. O CNAE 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos 
gráficos, exceto encadernação e plastificação, no cartão CNPJ, 
este CNAE deve ser licenciado pela CETESB e não cabem ser 
objeto de análise da Solicitação de Licença Ambiental para 

 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CIA. DE EN-
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referência e o orçamento já haviam sido concluídos e o edital 
da licitação estava em elaboração, aguardando, agora, alinha-
mento da equipe de transição para prosseguimento. Sr. Eduardo 
J. Carvalho Júnior enfatiza a importância da realização dos estu-
dos de tráfego para evitar que se execute uma decisão da 20ª 
Reunião Ordinária, que acredita não corresponder ao contexto 
atual. Em relação ao Melhoramento Urbanístico da Avenida 
Santo Amaro, Sra. Ligia Maura Basso Lamberti informa que os 
projetos de geometria foram encaminhados e aprovados por 
CET e SPTrans, que os projetos de sinalização retornaram para 
revisão com comentários de CET e que os projetos de remaneja-
mento das rede de água foram aprovados pela SABESP. Destaca 
que a programação das obras também depende do alinhamen-
to da equipe de transição. Passando ao item III.b da Ordem do 
Dia, Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Gerente de Planejamento e 
Monitoramento da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e infor-
ma que o quadro físico-financeiro não foi atualizado em relação 
à 46ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de novembro de 
2020, por aguardarem as definições do período de transição 
decorrente do Decreto Municipal nº 60.040/2020, exposto pelo 
Sr. Marcelo Fonseca Ignatios no início da reunião. Ressalta tam-
bém que as previsões constantes no planejamento das interven-
ções ainda não sofreram prejuízo. Explica que a não atualização 
do quadro físico-financeiro nesse momento foi uma decisão 
para que planejamento das intervenções da OUCFL possa ser 
atualizado com precisão tão logo haja a definição das novas 
atribuições e responsabilidades pela equipe de transição. Sra. 
Joyce Reis Ferreira da Silva sugere a inversão do item VI da Or-
dem do Dia e, com a concordância dos presentes, Sra. Maria 
José Gullo passa a informar sobre a prospecção de áreas para a 
provisão habitacional remanescente do Real Parque, referente a 
275 famílias. Explica que, infelizmente, a área apresentada 
como opção para provisão habitacional na 46ª Reunião Ordiná-
ria do GGOUCFL foi adquirida pela incorporadora Tegra, inviabi-
lizando sua desapropriação para a finalidade pretendida. A par-
tir disso, informa sobre nova busca por áreas próximas, 
destacando a dificuldade de encontrar terrenos disponíveis e 
viáveis na região. Indica que foi levantada como alternativa 
área em análise para outro projeto de SEHAB, que, em função 
do número de unidades, poderia atender a demanda tanto da 
Viela da Paz quanto a remanescente do Real Parque. Destaca 
que a referida área já conta com Decreto de interesse social, 
que será analisada e, posteriormente, apresentada à SPUrbanis-
mo e ao GGOUCFL. Sra. Camila Savioli Silveira agradece pelas 
atualizações e pergunta como a questão tem sido conduzida 
junto aos moradores do Real Parque, questionando se o Conse-
lho Gestor de ZEIS permanece ativo. Destaca que a atuação do 
Conselho também teria interface com outras ações em discus-
são, como o acesso para a execução da obra da quadra, as 
pendências de instalação da UBS e reavaliação da demanda, 
pela Secretaria Municipal de Educação – SME, para a instalação 
de creche. Sra. Amanda Cortez Arcine informa que o Conselho 
Gestor de ZEIS do Real Parque foi finalizado com o encerramen-
to das obras e que o contato atual ocorre através das lideranças 
locais. Sra. Maria José Gullo complementa que algumas lideran-
ças têm entrado em contato com SEHAB sobre as questões em 
discussão. Pondera que o Conselho Gestor de ZEIS poderia ser 
reconstituído para tratar das demandas relacionadas a equipa-
mentos de saúde e habitação, quadra, além do saldo de unida-
des habitacionais a serem complementadas na região. Diante 
do adiantado da hora, Sr. Fábio Nascimento sugere que o item V 
da Ordem do Dia, referente à apresentação dos Cadernos das 
Operações Urbanas, seja reprogramado para a próxima reunião, 
o que é acolhido pelos presentes. Sra. Joyce Reis Ferreira da Sil-
va informa que os Cadernos das Operações Urbanas estão dis-
ponibilizados e podem ser acessados através do sítio eletrônico 
da SPUrbanismo. Registra, ainda, sugestão feita via chat refe-
rente à antecipação do horário de início das reuniões do GGOU-
CFL para 14h00 ou 14h30, respondendo que será avaliada in-
ternamente. Encerrados os pontos de pauta, agradece a 
presença de todos e encerra os trabalhos às 18h25.
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Conselho Gestor de ZEIS do Coliseu. Sra. Amanda Cortez Arcine, 
Assistente Social da Divisão Regional de Trabalho Social - Sul - 
DTS-Sul, informa que, com a mudança de gestão, ainda aguar-
dam a confirmação da indicação de representantes das Secreta-
rias Municipais para publicação da portaria que institui o 
Conselho Gestor. Sobre a Sede do Centro Comunitário, informa 
que foram realizadas reuniões junto às lideranças locais para 
levantamento das atividades a serem desenvolvidas na futura 
Sede, sendo as intenções de uso do equipamento registradas 
em processo eletrônico (SEI nº 6014.2019/0004834-8), o qual 
está em tramitação, aguardando desdobramentos sobre a ques-
tão fundiária para prosseguimento. Acerca da questão fundiária, 
Sra. Maria José Gullo explica que a área foi desapropriada, mas 
não foi inserida nas licitações das três torres do Coliseu. Infor-
ma que houve esclarecimento de que não se trata de faixa da 
ENEL, havendo duas soluções fundiárias possíveis: a incorpora-
ção da área ao terceiro condomínio ou a sua desafetação. Des-
taca, ainda, que os estudos de projeto para a Sede do Centro 
Comunitário do Coliseu estão avançados e que, assim que a 
equipe de projeto receber as informações mais detalhadas so-
bre o uso do espaço, dará sequência à confirmação da parte 
fundiária e sobre a fonte de recursos. Sra. Camila Savioli Silveira 
agradece o retorno e retoma que o assunto da Sede do Coliseu 
foi apontado pela Sra. Rosana Maria dos Santos na reunião de 
março de 2019, retomando o histórico de discussão da questão 
junto ao GGOUCFL. Manifesta incômodo recorrente em relação 
ao longo prazo de discussão dessa questão sem que haja avan-
ços concretos, razão pela qual pede retorno efetivo tanto sobre 
a consolidação do Conselho Gestor de ZEIS do Coliseu quanto 
sobre a Sede do Centro Comunitário, destacando que essas in-
formações não têm constado nos slides de acompanhamento 
das ações. Sra. Maria José Gullo sugere a DTS-Sul que seja feita 
apresentação mais detalhada sobre o Coliseu ao Conselho Ges-
tor de ZEIS, com participação dos departamentos de obra e 
projeto de SEHAB, sendo ponderado pelo Sr. Felinto Carlos Fon-
seca da Cunha, Diretor da Divisão Regional de Trabalho Social - 
Sul – DTS-Sul/SEHAB, que também precisaria ser definida a ori-
gem dos recursos para suportar a obra da Sede do Centro 
Comunitário. Entendem que, até a próxima reunião do GGOU-
CFL, haverá avanços em relação à data e cronograma dessa in-
tervenção. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva tira como encami-
nhamento que haja maior interlocução entre as áreas de SEHAB 
e que essas informações passem a ser sistematizadas e incluí-
das nos slides para as próximas reuniões. Dando continuidade 
ao item III.a, Sra. Maria José Gullo informa que as obras da 
quadra do Real Parque permanecem paralisadas desde julho de 
2020, sendo complementado pelo Sr. Felinto Carlos Fonseca da 
Cunha que a comunidade não permite o início das obras por 
não concordar com a quadra da forma como foi licitada, nesse 
momento. Sobre a atualização das ações referentes à HIS Pano-
rama, Sr. Luiz Fernando Viana, Arquiteto do Departamento de 
Gestão de Projetos da Coordenadoria Físico-Territorial da Secre-
taria Municipal de Habitação- SEHAB/CFT-PROJ, cumprimenta a 
todos e informa que a restituição aerofotogramétrica foi conclu-
ída, resultando em planta que será utilizada como base para a 
Selagem e o Cadastramento das famílias, bem como para as 
discussões iniciais de projeto. Destaca que a interface com a 
Subprefeitura do Butantã foi importante para assegurar acesso 
mínimo à área e conclusão desta etapa. Descreve pequena re-
programação de cronograma, detalhando as previsões de reali-
zação de cada uma das etapas, algumas condicionadas à situa-
ção da pandemia do coronavírus, destacando haver esforço 
para manter o prazo final indicado no cronograma preliminar 
como abril de 2023. Demonstra imagens resultantes da restitui-
ção aerofotogramétrica por drone, modelo digital de superfície 
para apoiar as questões de projeto, o cronograma físico prelimi-
nar para elaboração do projeto de urbanização e o cronograma 
preliminar para trabalho social na etapa de projeto. Sra. Maria 
José Gullo desataca a dificuldade de entrada na área do Jardim 
Panorama, agradecendo a contribuição da Subprefeitura do Bu-
tantã nesse sentido, bem como os avanços alcançados. Sr. Edu-
ardo Della Manna parabeniza o trabalho realizado pela equipe 
de SEHAB e da Subprefeitura do Butantã no Jardim Panorama. 
Sra. Rosana Maria dos Santos considera ser muito importante 
que a liderança da Comunidade Panorama passe a participar 
das reuniões do GGOUCFL, ponderando ser complicado respon-
der por três comunidades, já que desconhece todos os detalhes. 
Argumenta que cada líder comunitário sabe o que a sua Comu-
nidade precisa e almeja, facilitando o contato com os próprios 
moradores. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva entende que a área 
social de SEHAB pode auxiliar nessa questão e que a própria 
representação dos moradores de favela no GGOUCFL, formada 
por titular e suplente, pode atuar na interação com as lideran-
ças das demais comunidades, inclusive através dos Conselhos 
Gestores de ZEIS. Registra pedido feito pela Sra. Camila Savioli 
Silveira via chat para apresentação dos cronogramas de projeto 
e trabalho social do Jardim Panorama de forma unificada, solici-
tando que a equipe de SEHAB verifique a possibilidade indica-
da. Na sequência, Sra. Amanda Cortez Arcine passa a apresen-
tar o trabalho social realizado no período de novembro de 2020 
a janeiro de 2021 pela Gerenciadora Social COBRAPE, sob su-
pervisão de DTS-Sul. Detalha quadro quantitativo das ativida-
des de trabalho social desenvolvidas no período, descrevendo 
que, além das ações permanentes de plantão social por meio de 
atendimento telefônico e aplicativo WhatsApp, acompanhamen-
to das famílias para recebimento do auxílio aluguel e relatórios 
mensais de prestação de contas, foram realizadas atividades de 
monitoramento de pias comunitárias instaladas durante a pan-
demia, no Real Parque. Já em relação ao Coliseu, destaca visita 
técnica para acompanhamento da evolução da obra com lide-
ranças e moradores eleitos para o Conselho Gestor de ZEIS; 
reunião para apresentação de pontos específicos de projeto, 
com a participação das lideranças, moradores eleitos e a equipe 
de CFT-PROJ; e a continuidade da divulgação do vídeo institu-
cional às famílias sobre o andamento das obras. Registra que as 
medidas de distanciamento impostas pela pandemia dificultam 
o desenvolvimento do trabalho social, mas que a equipe tem 
pensado em diversas estratégias para manter o canal de comu-
nicação e informação às famílias. Por fim, apresenta o quadro 
financeiro com valores e fotos das atividades desenvolvidas 
nesse período. Dando continuidade ao item III.a da Ordem do 
Dia, Sra. Denise Maria Dias Gomes, representante titular da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, explica 
que os projetos das Transposições Cicloviárias das Pontes Cida-
de Universitária e Jaguaré estão em análise no Tribunal de Con-
tas do Município – TCM desde o ano passado, sem informações 
adicionais a respeito. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, Gerente 
de Planejamento da Mobilidade da Companhia de Engenharia 
de Tráfego – CET, complementa que estão respondendo às soli-
citações do TCM, que as referidas transposições permanecem 
inseridas no Plano Cicloviário 2021-2024, com previsão de im-
plantação ainda no ano de 2021. Sra. Joyce Reis Ferreira da Sil-
va retoma pergunta feita pelo Sr. Eduardo J. Carvalho Júnior so-
bre o Boulevard Juscel ino Kubitscheck e também 
questionamentos feitos via chat da plataforma streaming sobre 
o Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro, passan-
do a palavra à Sra. Ligia Maura Basso Lamberti para esclareci-
mentos. Sra. Ligia Maura Basso Lamberti, representante titular 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – 
SIURB, cumprimenta a todos e esclarece que, apesar da inter-
venção original do Boulevard JK prever um trecho em túnel, foi 
aprovada a continuidade dos estudos para solução apenas em 
superfície pelo GGOUCFL, durante a 20ª Reunião Ordinária, rea-
lizada em 19 de novembro de 2013, com demanda por novos 
estudos de tráfego para embasar futura decisão. Quando con-
cluídos, os referidos estudos serão apresentados à CET e, poste-
riormente, ao GGOUCFL para deliberação sobre solução a ser 
adotada: com ou sem túnel. Informa que os estudos de tráfego 
seriam licitados por SPObras e que, por tal razão, o termo de 

leilão, esclarece que o estudo econômico foi atualizado e que 
foram realizadas reuniões junto ao Banco do Brasil a esse res-
peito, aguardando as diretrizes das novas chefias. Sr. Eduardo 
Della Manna pede confirmação sobre o entendimento de que 
SPUrbanismo está tecnicamente habilitada a conduzir um novo 
leilão ainda no primeiro semestre de 2021, dependendo apenas 
de uma decisão da Presidência da empresa e do próprio Execu-
tivo Municipal. Parabeniza a equipe de SPUbanismo pelo traba-
lho de acompanhamento e atualização dinâmica dos processos 
no âmbito da OUCFL, considerando incrível a quantidade e 
qualidade da informações disponíveis a todos os cidadãos. Sra. 
Joyce Reis Ferreira da Silva agradece, comenta que o acesso di-
nâmico aos processos foi apresentado na 46ª Reunião Ordinária 
e destaca que a Gerência de Análise Técnica - GAT está a frente 
de uma contratação de empresa Fábrica de Software (processo 
SEI nº 7810.2019/0001140-1) para estender esse acesso à infor-
mação às demais operações urbanas. Em relação ao próximo 
leilão, Sr. Marcelo Fonseca Ignatios complementa as informa-
ções apresentadas, ponderando que, tendo em vista que se 
aproxima o último leilão da OUCFL, quanto maior a vinculação 
de CEPAC efetivada, maior a segurança de que o CEPAC adqui-
rido em leilão está lastreado em estoque de potencial construti-
vo adicional a ser convertido. Ressalta que o caixa da OUCFL 
dispõe de recursos, sendo também dosada a sua execução em 
relação ao cenário encontrado. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva 
se compromete a comunicar o Grupo de Gestão, por e-mail, 
caso haja alguma nova movimentação sobre o leilão antes da 
próxima reunião. Sra. Maria Beatriz Rufino, representante titular 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo – FAU/USP, cumprimenta a todos e todas, pede des-
culpas por não ter estado presente na última reunião, por coin-
cidência de agendas, e parabeniza pelo desenvolvimento do 
sistema de dados descrito. Dialoga com a questão trazida pelo 
Sr. Eduardo J. Carvalho Júnior, observando ser complicado colo-
car a operação urbana em termos de clientes. Pontua que, do 
ponto de vista legal, a operação urbana é colocada como uma 
possibilidade de promover a reestruturação de uma área a par-
tir da convergência de interesses, com captura de recursos pelo 
poder público para financiamento de determinadas interven-
ções. Registra a assimetria existente entre os tempos de aprova-
ção dos projetos e andamento das obras privadas em relação 
ao andamento das obras públicas, entendendo que deve ser 
cobrada agilidade na atuação e transformações públicas. Nesse 
sentido, destaca enorme atraso principalmente nas obras de 
habitação de interesse social, com algumas nem mesmo inicia-
das. Usando como referência o exemplo de Fortaleza citado, co-
menta que a agilidade de produção privada é problemática 
quando há descompasso de obras de infraestrutura que a subsi-
diem. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva agradece e registra mani-
festação do Sr. Eduardo J. Carvalho Júnior no chat de que os 
clientes também são os usuários de HIS, outros usuários, assim 
como o investidor, que traz recursos. Sr. Fábio Nascimento con-
sulta os presentes sobre a necessidade de prorrogação da reu-
nião, por já ter atingido as duas horas previstas no Regimento 
Interno, contando com a concordância de todos. Dando sequên-
cia ao item II.a da Ordem do Dia, Sra. Maria de Fátima do N. 
Niy, Gerente de Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresenta o 
quadro financeiro referente ao período de outubro de 2020 a 
janeiro de 2021. Destaca o total de Receitas (R$ 4.159.552.939), 
Despesas (R$ 2.028.936.214) e Saldo Financeiro (R$ 
2.130.616.725), na posição de 31 de janeiro de 2021. Apresenta 
as intervenções em andamento, descrevendo evolução desde a 
última reunião em obras no Largo da Batata (R$ 220.991); HIS 
(R$ 6.189.050), incluindo obras no Coliseu (R$ 4.516.503), Ge-
renciamento Técnico (R$ 928.453), Trabalho social (R$ 482.594) 
e Auxílio aluguel (261.500); Melhoramento Urbanístico da Av. 
Santo Amaro (R$ 31.179.057), abrangendo Desapropriações (R$ 
31.039.904) e outros serviços (R$ 139.153); e Taxas de Adminis-
tração/Remuneração de SPObras, SPUrbanismo e Contrato de 
escrituração com o Banco do Brasil (R$ 1.608.190), totalizando 
evolução de R$ 39.197.287 no período. Passando ao item II.b 
da Ordem do Dia, retoma que a dinâmica e evolução orçamen-
tárias vêm sendo tratadas nas últimas reuniões do Grupo de 
Gestão e passa a apresentar a execução orçamentária de 2020. 
Explica que o exercício de 2020 se encerraria em 28 de feverei-
ro de 2021, tendo sido transferido para 31 de março, e destaca 
os totais referentes ao Orçamento Inicial (R$243.228.608), Or-
çamento Atualizado (R$243.228.608) e o valor Reservado e 
Empenhado (R$ 87.110.716) para o exercício 2020. Dando se-
quência com o item II.c, passa a apresentar a previsão orça-
mentária de 2021. Informa que, em meados de 2020, a propos-
ta para a Lei Orçamentária Anual - LOA foi encaminhada à 
Secretaria Municipal da Fazenda – SF, sendo aprovados os valo-
res previstos para as seguintes dotações orçamentárias: Inter-
venções no Sistema Viário (R$ 22.181.000), Desenvolvimento 
de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas (R$ 
32.900.875), Reforma e Requalificação de Áreas Públicas (R$ 
102.764.496), Apoio e Suporte Técnico para Desenvolvimento 
de ações pertinentes à fiscalização e escrituração de CEPAC (R$ 
3.219.400), Ampliação, Reforma e Requalificação da Av. Santo 
Amaro (R$ 82.406.195), Construção de Unidades Habitacionais 
(R$ 43.565.000), Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorro-
tas (R$ 4.501.000) e estimativa para outras dotações, totalizan-
do R$ 291.543.966. Sr. Eduardo J. Carvalho Júnior retoma co-
mentário feito em reuniões anteriores sobre o compromisso 
assumido no prospecto da OUCFL referente a conjunto de obras 
na região da Av. Presidente Juscelino Kubitschek, incluindo um 
boulevard na superfície, túnel para tráfego de passagem e 
transposição da Marginal Pinheiros, além de sistema de trans-
porte coletivo não poluente ao longo da Av. Brigadeiro Faria 
Lima, previsto na Lei Municipal nº 15.519/2011. Questiona a 
razão pela qual o pedido de recursos para esse conjunto de 
obras, com o qual a PMSP se comprometeu, não foi incluído no 
orçamento de 2021. Pergunta, ainda, sobre o andamento do 
estudo da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET que 
analisará a necessidade do referido túnel. Sra. Joyce Reis Ferrei-
ra da Silva sugere que esse tema seja retomado no item de 
pauta sobre o andamento das intervenções, sendo acatado pelo 
Sr. Eduardo J. Carvalho Júnior. Seguindo para o item III.a da Or-
dem do Dia, Sra. Maria José Gullo, representante titular da Se-
cretaria Municipal de Habitação - SEHAB, cumprimenta a todos, 
informa que o Sr. Nelson Ferreti Filho, que inicialmente prestaria 
as informações precisou se ausentar por compromisso na Secre-
taria, e passa a apresentar o andamento da intervenção HIS 
Coliseu. Descreve que, após dificuldades relacionadas à saída 
das famílias para início das obras, o andamento do empreendi-
mento segue conforme cronograma previsto, com execução da 
parte estrutural, de alvenaria e instalações hidráulicas e elétri-
cas. Apresenta imagens da obra, destacando que, apesar do 
atraso inicial, encontra-se em ritmo bom, havendo empenho 
para que o prazo combinado com moradores seja cumprido. 
Sra. Rosana Maria dos Santos, representante titular da Associa-
ção dos Representantes dos Moradores de Favela do Perímetro 
da Operação Urbana Faria Lima, cumprimenta a todos, registra 
observar um ritmo vagaroso de evolução das obras do Coliseu e 
relata que a última informação fornecida pelo engenheiro ao 
Conselho Gestor de ZEIS é de que a obra estaria atrasada em 
dois meses. Demonstra preocupação do Conselho Gestor de que 
a obra não esteja seguindo o cronograma nem seja finalizada 
em janeiro de 2022, conforme previsto. Sra. Maria José Gullo 
esclarece que houve atraso no início das obras, em decorrência 
da saída das famílias e das próprias limitações decorrentes da 
pandemia do coronavírus. Destaca, porém, que parte significati-
va da obra, que não é visível, está concluída, incluindo terraple-
nagem, escavações, contenções, fundações profundas e rasas, 
havendo compromisso de SEHAB em recuperar esses dois me-
ses de atraso. Sra. Camila Savioli Silveira pede informações so-
bre o andamento de assuntos levantados nas últimas reuniões 
referentes à Sede do Centro Comunitário e à efetivação do 

Lei nº 16.050/2014. Comenta, por fim, que os valores corres-
pondentes à taxa de administração pelas atividades exercidas 
no âmbito das operações urbanas ficam sob atribuição exclusi-
va da SPUrbanismo (nova redação do artigo 14 do Decreto nº 
51.415/2010). Pontua que, apesar de se tratar de momento deli-
cado, inclusive do ponto de vista da comunicação com a socie-
dade e internamente aos órgãos da Prefeitura do Município de 
São Paulo – PMSP, há esforços no sentido de que as questões 
sejam devidamente encaminhadas durante a transição. Sra. 
Joyce Reis Ferreira da Silva comenta que esse tempo de ade-
quação traz alguns rebatimentos no trabalho desenvolvido, 
considerando que na próxima reunião do GGOUCFL já deve ser 
possível vislumbrar melhor o resultado dessa transição adminis-
trativa. Abre a palavra e, não havendo questionamentos dos 
presentes, agradece pela explanação do Sr. Marcelo Fonseca Ig-
natios. Encerrado o Expediente, propõe a inversão do item IV da 
Ordem do Dia, em decorrência da necessidade de quórum para 
deliberação. Com a concordância dos presentes, retoma que o 
item referente à inclusão, no Regimento Interno do GGOUCFL, 
de capítulo regulador da abertura ao público em geral das reu-
niões do colegiado e dos registros das reuniões foi abordado na 
46ª Reunião Ordinária, não havendo, porém, quórum suficiente 
para deliberação. Explica que as sugestões feitas pela represen-
tante titular do Movimento Defenda São Paulo, Sra. Renata Es-
teves de Almeida Andretto, na ocasião, foram acatadas: a minu-
ta de Resolução foi revisada, passando a se ater à inclusão dos 
novos capítulos VI e VII; e a orientação jurídica da SPUrbanismo 
foi encaminhada previamente aos representantes por e-mail. A 
partir disso, Sr. Fábio Nascimento registra o envio da minuta de 
Resolução revisada aos representantes e o recebimento de con-
tribuições da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, por e-
-mail. Procede a leitura da proposta de inclusão dos capítulos VI 
– Do Caráter Público e Aberto das Reuniões e VII – Do Registro 
das Reuniões no Regimento Interno do GGOUCFL, destacando 
as contribuições recepcionadas, com proposta de alteração no 
§1º do art.19, §2º do art. 21 e § 2º do art. 23. Aberta a palavra 
aos representantes, Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto 
cumprimenta a todos, agradece a leitura dos artigos e reforça 
sugestão do Movimento Defenda São Paulo sobre o texto do § 
2º do artigo 21, no que diz respeito à supressão do período de 5 
(cinco) anos para conservação dos materiais obtidos pela grava-
ção das reuniões e demais encontros. Entende que os materiais 
deveriam ser mantidos à disposição e não descartados após 
esse prazo, descrevendo preocupação com a responsabilidade 
de atuação do Grupo de Gestão, dinâmica das atividades exis-
tentes e eventual necessidade de instrução em processos admi-
nistrativos ou judiciais. Argumenta, nesse sentido, que as mídias 
atuais permitem armazenamento em formatos reduzidos e me-
nos custosos, procedendo a leitura do trecho com a alteração 
sugerida: “Os materiais obtidos pela gravação das reuniões e 
demais encontros serão conservados em meio digital ou por 
qualquer outro meio na Diretoria de Implementação de Projetos 
Urbanos – DIP.” Sr. Fábio Nascimento também sugere a substi-
tuição do nome da Diretoria pelo termo genérico “Diretoria 
responsável pelo Grupo de Gestão da OUCFL”, tendo em vista 
os frequentes processos de reestruturação e alteração de nome 
das unidades. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva faz considerações 
sobre o tempo de guarda dos arquivos na PMSP e formas ofi-
ciais de registro através dos processos administrativos e publi-
cações no Diário Oficial da Cidade - DOC, ponderando sobre os 
custos para armazenamento de dados. Sra. Camila Savioli Sil-
veira, representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil 
– IAB, cumprimenta a todos e passa a fazer considerações ge-
rais sobre alguns pontos da proposta. Em relação à transmissão 
das reuniões ao vivo por plataforma virtual, expressa no §2º do 
artigo 19, propõe que sejam mantidas não apenas no caso de 
reuniões por videoconferência, mas também no caso de reuni-
ões presenciais, destacando a importância desse canal de co-
municação. Nesse sentido, cita exemplos de números de aces-
sos e visualizações dos vídeos disponibilizados de reuniões 
anteriores dos Grupos de Gestão. Ainda no contexto do artigo 
19, sugere a inclusão de § 3º prevendo que os convidados das 
reuniões, com participação previamente comunicada à Coorde-
nação, possam se manifestar logo após a fala dos representan-
tes do Grupo de Gestão presentes, ainda durante a discussão 
do item de pauta de interesse, e não apenas ao final da reunião. 
Argumenta que essa solicitação tem sido recorrente nas reuni-
ões, pois, muitas vezes, sua duração se estende além do previs-
to, prejudicando a fala dos convidados. Sobre o conteúdo dos 
registros das reuniões, descrito nos artigos 23 e 24, sugere in-
cluir nas atas e extratos os comentários mais relevantes feitos 
via chat da plataforma virtual, considerando ser uma forma de 
participação das pessoas que acompanham a reunião de forma 
remota, sem possibilidade de uso da palavra. Após debate e re-
gistro das propostas de alteração via chat, com esclarecimentos 
e ponderações da Coordenação e da equipe da Gerência de 
Gestão Participativa da SPUrbanismo, fica acordado que as 
contribuições textuais serão encaminhadas por e-mail, sendo 
sistematizadas e compiladas em documento que será previa-
mente submetido à apreciação dos representantes, para delibe-
ração na próxima reunião ordinária. Passando ao item I da Or-
dem do Dia, Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva identifica-se como 
Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, informa ter sido 
feita uma pequena correção no material previamente enviado 
aos representantes e passa a apresentar o acompanhamento do 
controle de estoques, com posição de 23/02/2021. Destaca o 
saldo de estoque geral disponível (64.855,93m²), estoque em 
análise (21.986,73m²) e estoque consumido (1.000.424,12m²). 
Demonstra comparativo entre o saldo de estoque geral disponí-
vel apresentado na última reunião (98.870,43m²), relativo à 
posição de 30/10/2020, e o atual (64.855,93m²), referente à 
posição de 23/02/2021. Informa que houve redução na entrada 
de processos nesse período e que foram emitidas quatro certi-
dões, no Setor Hélio Pelegrino, sendo três de uso residencial e 
uma de uso não residencial, com débito expressivo no saldo. 
Apresenta o estoque em análise, destacando o total de oito 
processos em tramitação, com detalhamento do setor e da fase 
de análise em que cada um deles se encontra. Informa também 
sobre dois processos em fase inicial de protocolo, em checklist, 
sendo um no Setor Olimpíadas e outro no Setor Hélio Pelegrino. 
Em relação ao controle de CEPAC, descreve o montante conver-
tido no Setor Hélio Pelegrino (254.855 em Área de Construção 
Adicional e 32.581 em Uso e Parâmetros), o total convertido 
(748.230) e o número de CEPAC em circulação (22.934). Ressal-
ta, por fim, diferença expressiva entre os CEPAC em circulação 
na posição de 30/10/2020 (53.869) e o atual número em circu-
lação (22.934), bem como o comparativo do total convertido na 
posição de 30/10/2020 (717.295) e na posição de 23/02/2021 
(748.230). Aberta a palavra aos presentes, Sr. Eduardo J. Carva-
lho Júnior, representante titular da Associação Paulista de Em-
presários de Obras Públicas – APEOP, cumprimenta a todos e 
comenta acompanhar o controle de estoque há anos, criticando 
a lentidão na análise nos processos recentemente. Reconhece 
as dificuldades decorrentes do período de pandemia e de mu-
danças de gestão e atribuições dos órgãos, mas entende que 
não se pode perder a ótica de que o cliente das operações urba-
nas é o comprador de CEPAC. Cita como exemplo artigo sobre 
foco no “cliente” e tecnologia na gestão pública, na cidade de 
Fortaleza e critica o longo prazo para aprovação de vinculação 
de CEPAC e também para o próximo leilão da OUCFL, colocan-
do-se à disposição para reuniões técnicas sobre esse aspecto. 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva considera importante pontuar 
que, ao longo da trajetória da OUCFL, a forma de organização 
do setor imobiliário se modificou, com maior complexidade das 
documentações, o que requer maior cuidado na análise técnica 
da equipe e na tramitação interna. Reconhece demora em fun-
ção do grande volume de processos e complexidade citada, 
destacando a criação de normativas e constantes atualizações 
da equipe para melhorias nesse sentido. Em relação ao próximo 
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