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número de remoções necessário, já está em estudo futura área 
de provisão habitacional para atender à demanda do Jardim 
Panorama. Retoma ter sido apresentada, na 48ª Reunião Ordi-
nária do GGOUCFL (01/06/2021), área de provisão em estudo, 
que atualmente está vazia, conectando os dois trechos ocupa-
dos do Jardim Panorama. Destaca já ter sido feita a pesquisa 
fundiária e a montagem e encaminhamento da minuta de De-
creto de Interesse Social – DIS para o Gabinete de SEHAB para 
publicação. Sobre a pergunta relacionada ao apoio à comunida-
de, Sra. Rosemeire Alves de Oliveira esclarece que, no momento 
de vistoria, a equipe social já identifica na própria área as possí-
veis lideranças, fomentando os representantes visando à futura 
constituição do Conselho Gestor de ZEIS. Reforça que o Conse-
lho Gestor não pode ser formado antes da selagem e cadastro 
das famílias, porque precisa ser verificado se os candidatos e 
eleitores de fato moram na área, o que se torna possível apenas 
a partir do cadastro. Sra. Camila Savioli Silveira sugere a reali-
zação de lives ou rodas de conversa com a comunidade do Jar-
dim Panorama para aproximação e sensibilização até que se 
sintam seguros a permitir a entrada da equipe de SEHAB, tendo 
em vista o histórico de resistência a permitir o acesso ao local. 
Sobre o recurso, Sr. Vladimir Ávila confirma que a produção de 
unidades habitacionais está no escopo do programa de investi-
mentos da OUCFL e atenderá à demanda do Jardim Panorama, 
sendo ainda necessária a definição da quantidade a ser produ-
zida. Retomando a questão do Real Parque, explica ser necessá-
rio primeiro entender a demanda do Jardim Panorama para 
avaliar o atendimento conjunto às 275 famílias remanescentes, 
tendo em vista que as obras no Real Parque já foram dadas 
como encerradas, com exceção da quadra, como informado em 
reuniões anteriores. A partir disso, Sr. Israel Alves Pereira per-
gunta se o atendimento habitacional do Jardim Panorama e do 
Real Parque será feito todo no mesmo local. Comenta, ainda, 
sobre os tempos necessários para o levantamento referente à 
demanda do Jardim Panorama, considerando que as famílias do 
Real Parque aguardam há 11 anos por moradia, sem segurança 
de que de fato poderão ser contempladas junto à provisão ha-
bitacional do Panorama. Sr. Vladimir Ávila esclarece não ser 
possível ter a definição sobre o local de atendimento habitacio-
nal no momento, sem que haja a estimativa de famílias do Jar-
dim Panorama ainda. Sr. Welton de Oliveira Silva, representante 
de rua do Jardim Panorama, cumprimenta a todos e pede para 
que os problemas do Real Parque e do Panorama não sejam 
misturados. Em relação a HIS Coliseu, Sra. Camila Savioli Silvei-
ra pergunta como estão as tratativas com os moradores sobre 
as questões condominiais e de custeio das unidades habitacio-
nais, bem como posicionamento sobre as análises referentes à 
Sede da Associação Comunitária. Sobre as questões condomi-
niais, Sra. Jane Popozoglo Kowalsetskyj informa que já foi reali-
zada reunião inicial e que esse é um tema a ser abordado nessa 
fase de pré-ocupação. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora 
da Presidência da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e informa 
ter sido realizada reunião com SEHAB/CFT-Proj e SEHAB/DTS-
-Sul sobre a Sede da Associação Comunitária, sendo esclarecido 
que é necessária a incorporação da área da Sede ao lote do 
Condomínio 3 para sua regularização do ponto de vista fundiá-
rio. Quanto à reforma ou ampliação da edificação, explica, ain-
da, que é preciso verificar a possibilidade jurídica de utilização 
de recursos da OUCFL para esse fim. Sr. Vladimir Ávila comple-
menta destacando a preocupação da Sra. Rosana Maria dos 
Santos, representante titular da Associação dos Representantes 
dos Moradores de Favela do Perímetro da Operação Urbana Fa-
ria Lima, de que o espaço da Sede da Associação Comunitária 
ficasse isolado do Condomínio 3, com acesso independente, o 
que é possível do ponto de vista do projeto. Porém, do ponto de 
vista jurídico e fundiário, a área da Sede tem que ser incorpora-
da ao Condomínio 3, sendo necessário procedimento para desa-
fetação de trecho da rua. Dando sequência ao item III.a da Or-
dem do Dia, Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante 
titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, 
cumprimenta a todos e esclarece que os projetos das transposi-
ções cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré já 
estão prontos e orçados, estando na fase de contratação da 
empesa para execução da obra, no momento. Apresenta crono-
grama de implantação das duas transposições cicloviárias, des-
tacando previsão de divulgação da empresa vencedora até de-
zembro de 2021; apresentação dos documentos finais e 
assinatura do contrato entre janeiro e fevereiro de 2022; emis-
são da ordem de serviço e início das obras em março de 2022; e 
execução das obras em quatro meses, com conclusão prevista 
até julho de 2022. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, represen-
tante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito 
– SMT, cumprimenta a todos e acrescenta que 29 empresas en-
traram no processo de licitação, restando apenas duas no final, 
diante da reclassificação das propostas. Considera, por fim, que 
o cronograma está bastante próximo do que se observa no 
processo de concorrência, devendo ser cumprido. Sra. Camila 
Savioli Silveira retoma que as transposições cicloviárias inte-
gram um conjunto de obras que compõem o Plano Cicloviário, 
perguntando se terão que ser executadas numa única leva ou 
se poderão ser executadas de forma individualizada, ponderan-
do sobre possíveis alargamentos de cronograma. Sr. Dawton 
Roberto Batista Gaia esclarece que as transposições cicloviárias 
das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré são tratadas no mes-
mo processo do Plano Cicloviário, porém, apenas as duas serão 
custeadas com recursos da OUCFL. Não vê problema caso se-
jam implantadas separadamente, já que estão próximas a redes 
cicloviárias existentes, reforçando que o cronograma apresenta-
do é factível. Prosseguindo com o item III.a da Ordem do Dia, 
Sra. Ligia Maura Basso Lamberti cumprimenta a todos e passa a 
apresentar a situação das intervenções sob responsabilidade de 
SPObras. Em relação ao Melhoramento Urbanístico da Avenida 
Santo Amaro, destaca que o contrato de projetos e obras nº 
006/SIURB/16 foi retomado a partir de 25/10/2021, sob gestão 
de SPObras, informando sobre tratativas para a conclusão dos 
projetos executivos e demolições de benfeitorias desapropria-
das em sua totalidade; que não houve novas imissões na posse 
no período; tratativas com a ENEL para atualização do orça-
mento para enterramento de redes; e agendamento de reunião 
com a Companhia de Engenharia de Tráfego _ CET para tratati-
vas relativas às interdições e Projetos de Desvio de Tráfego - 
PDDT. Em relação ao Largo da Batata, ressalta retomada do 
Contrato 082/SIURB/19 a partir de 03/12/2021, sob gestão de 
SPObras; tratativas para conclusão dos projetos e definição do 
plano de ataque às obras; tratativas com ENEL para segmenta-
ção e atualização dos orçamentos de enterramento de redes 
por rua; e agendamento de reunião com CET para tratativas re-
lativas ao plano de ataque às obras. Sobre a Ciclopassarela 
Bernardo Goldfarb, retoma que o Contrato nº 114/SIURB/19 já 
havia sido retomado em julho de 2021, informando sobre trata-
tivas para conclusão dos projetos e envio para aprovação dos 
órgãos externos; reunião conjunta entre SPUrbanismo, SPTrans 
e SPObras para esclarecimentos relativos ao espelho d’água, 
pista de skate, drenagem e sinalização; vistoria realizada com 
Concessionário da Ciclovia Pinheiros, com solicitação de ajustes 
no projeto geométrico da conexão com a Ciclopassarela; visto-
ria realizada com ILUME, recepcionando diretrizes para ajuste 
no projeto executivo de iluminação pública, com a inclusão de 
postes junto ao guarda-corpo; e aguardarem a assinatura do 
contrato de permissão de uso de áreas pela Empresa Metropoli-
tana de Águas e Energia – EMAE. Com relação à Ciclopassarela 
HIS Panorama e Real Parque, informa sobre documentos técni-
cos em elaboração para licitação dos projetos básico e executi-
vo e estudos ambientais; e a necessidade de agendamento de 
reunião com SEHAB para alinhamento de diretrizes para os 
projetos, considerando a interface com o projeto de urbaniza-
ção do Jardim Panorama. Quanto ao Boulevard Juscelino Ku-
bitschek, destaca também estarem em elaboração os documen-
tos técnicos para licitação dos projetos básico e executivo e 
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 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC FARIA
REALIZADA EM 17/12/2021
Plataforma Microsoft Teams
Às 14h37, do dia 07 de dezembro de 2021, excepcional-

mente por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo Ur-
banismo, na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima – GGOUCFL, toma a 
palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em 
primeira chamada, a 50ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue 
com a apresentação da pauta proposta para a reunião: Expe-
diente: I. Verificação de Presença; II. Publicação D.O.C. - Portaria 
SGM 315, de 14 de setembro de 2021, designa o senhor PEDRO 
CAÍQUE LEANDRO DO NASCIMENTO, e a senhora NEIVA TREVI-
SAN para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e 
como representantes da Secretaria de Governo Municipal e Se-
cretaria Executiva de Gestão - SEGES, integrarem o Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; Publicação 
D.O.C. - Portaria SGM 333, de 27 de setembro de 2021, designa 
o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO 
BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e suplente, respec-
tivamente, e como representantes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; III. Leitura e Apro-
vação das atas da 3ª Reunião Extraordinária (13/07/2021) e da 
49ª Reunião Ordinária (14/09/2021) do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; IV. Informe sobre o 2º 
Leilão da 5ª Distribuição de CEPAC - OUCFL. Ordem do Dia: I. 
Controle de Estoques; II. Aspectos Financeiros: a. Quadro Finan-
ceiro; III. Andamento das intervenções: a. Detalhamento das 
Ações: HIS Coliseu; HIS Panorama; Trabalho Social realizado no 
período; Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universi-
tária e Jaguaré; Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo 
Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb; 
Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela HIS Panorama e 
Real Parque; Prolongamento da Avenida Faria Lima e alça de li-
gação à Av. dos Bandeirantes; b. Quadro de Planejamento Ge-
ral; IV. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo 
de Gestão da OUC Faria Lima a serem realizadas no ano de 
2022; V. Deliberação: Recomendação à Câmara Municipal de 
São Paulo para nomeação do projeto Ciclopassarela junto à 
Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, 
a partir de solicitação de cicloativistas e familiares. Prossegue 
com a verificação de presença, constatando os seguintes repre-
sentantes: Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo 
Urbanismo; Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante titular 
da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 
Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Sra. Maria 
José Gullo, representante titular da Secretaria Municipal de Ha-
bitação – SEHAB; Sra. Lucia Noemia Simoni, Representante titu-
lar da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – 
SVMA; Sra. Ester Ionecubo de Freitas, representante titular da 
Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sr. Pedro Caíque Leandro 
do Nascimento, representante titular da Secretaria Executiva de 
Gestão – da Secretaria de Governo Municipal – SGM/SEGES; 
Sra. Neiva Trevisan, representante suplente da Secretaria Execu-
tiva de Gestão da Secretaria de Governo Municipal – SGM/SE-
GES; Sr. André Luiz Ferreira Cristina, representante suplente da 
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB; Sra. Camila 
Savioli Silveira, representante titular do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil – IAB-SP; Sr. Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior, re-
presentante titular da Associação Paulista de Empresários de 
Obras Públicas – APEOP; Sr. Eduardo Della Manna, representan-
te titular do Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Loca-
ção e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de 
São Paulo – SECOVI; e Sr. Alberto Mussallem, representante su-
plente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. No decorrer 
da reunião, foi constatada a presença dos seguintes represen-
tantes: Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, representante suplente 
da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; e Sra. 
Beatriz Janine Cardoso Pavan Rebelo, representante suplente da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; fi-
cando também registrada a ausência justificada da Sra. Renata 
Esteves de Almeida Andretto, representante titular do Movimen-
to Defenda São Paulo, que informou antecipadamente por e-
-mail que não poderia participar da reunião em razão de parti-

cipação em audiência com a Promotoria de Justiça junto ao 
Poder Judiciário. Dando sequência com o item II do Expediente, 
procede a leitura das portarias de nomeação publicadas no Diá-
rio Oficial da Cidade – D.O.C., no período: Portaria SGM 315, de 
14 de setembro de 2021, que designa o senhor PEDRO CAÍQUE 
LEANDRO DO NASCIMENTO, e a senhora NEIVA TREVISAN para, 
na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como re-
presentantes da Secretaria de Governo Municipal e Secretaria 
Executiva de Gestão - SEGES, integrarem o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e Portaria SGM 333, 
de 27 de setembro de 2021, que designa o senhor LUIZ CARLOS 
LUSTRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - 
SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, dando boas-vindas aos novos represen-
tantes. Passando ao item III do Expediente, informa que as mi-
nutas das atas da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de 
julho de 2021, e da 49ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de 
setembro de 2021, foram encaminhadas com antecedência aos 
representantes, sendo recepcionada contribuição da represen-
tante titular do Movimento Defenda São Paulo, Sra. Renata Es-
teves de Almeida Andretto, referente a pedido de inclusão, nas 
linhas 423 e 433 da minuta de ata da 49ª Reunião Ordinária, do 
seguinte trecho: “após a conclusão da consulta constante no 
item IV da Ordem do Dia”. Não havendo manifestações contrá-
rias, ficam aprovadas as atas da 3ª Reunião Extraordinária 
(13/07/2021) e da 49ª Reunião Ordinária (14/09/2021). Seguin-
do para o item IV do Expediente, registra que o 2º Leilão da 5ª 
Distribuição de CEPAC da OUCFL foi realizado em 14 de outu-
bro de 2021 e que dos 12.154 títulos mobiliários disponibiliza-
dos, 10.318 foram comercializados, o que proporcionou arreca-
dação de R$ 182,6 milhões para a conta da OUCFL, distribuídos 
conforme previsão legal, sendo 30% para habitação de interes-
se social e os demais recursos destinados à complementação 
das intervenções que compõe o programa de investimentos. 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, cumpri-
menta a todos e comenta acreditar que com o 2º leilão da 5ª 
Distribuição de CEPAC realizado, a autorização emitida pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM se encerrou. A partir 
disso, supõe não ser interessante solicitar autorização para 
nova distribuição antes que a tramitação do Projeto de Lei nº 
203/2020, que propõe a ampliação do estoque total de área 
adicional da OUCFL em 250.000m², evolua na Câmara Munici-
pal de São Paulo - CMSP. Diante de problemas técnicos no áu-
dio da Coordenação, Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente 
Financeira da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e confirma 
que a possibilidade de nova distribuição de CEPAC depende do 
avanço do PL em tramitação na CMSP, citando que, inclusive, foi 
necessário encaminhar estudo à CVM demonstrando que todos 
os títulos ofertados no leilão realizado estariam cobertos pelo 
estoque disponível. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior, represen-
tante titular da Associação Paulista de Empresários de Obras 
Públicas – APEOP, cumprimenta a todos e concorda com o colo-
cado pelo Sr. Eduardo Della Manna, sugerindo que haja esforço 
para aprovação do PL 203/2020. Encerrado o Expediente e pas-
sando ao item I da Ordem do Dia, Sra. Giselle Flores Arrojo Pi-
res, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, cumprimenta a 
todos e apresenta o Quadro de Controle de Estoque de Poten-
cial Construtivo Adicional (ACA) da OUCFL, na posição de 
30/11/2021, destacando o saldo de estoque geral disponível 
(44.218,98m²) e o estoque em análise (10.906,25m²). Em rela-
ção ao Quadro de Controle de CEPAC, também na posição de 
30/11/2021, informa sobre o total leiloado (664.030), os títulos 
convertidos (776.565), o montante em circulação (14.917) e o 
saldo de CEPAC (218.518). Quanto ao estoque consumido, des-
creve que quatro certidões foram emitidas no período de 
06/08/2020 a 30/11/2021, referentes a área adicional não resi-
dencial (3.782,99m²) no Setor Hélio Pelegrino; a área adicional 
residencial (15.994,20m²) no Setor Olimpíadas; a desvinculação 
de 2.239 CEPAC no Setor Faria Lima; e a área adicional não re-
sidencial (5.855,69) no Setor Hélio Pelegrino. Dando sequência 
com o item II.a da Ordem do Dia, Sra. Maria Fátima do N. Niy, 
passa a apresentar o Quadro Financeiro referente à posição de 
31 de outubro de 2021, destacando a atualização do valor de 
receitas arrecadadas por leilões de CEPAC (R$ 3.132.656.303), 
bem como o total de receitas (R$ 4.394.747.667), despesas (R$ 
2.055.151.618) e saldo financeiro (R$ 2.339.596.048). Em rela-
ção às intervenções em andamento, descreve evolução total (R$ 
12.484.096) no período de agosto a outubro de 2021, detalhan-
do os valores referentes a HIS (R$ 5.570.440), incluindo obras 
no Coliseu (R$ 4.212.925), Gerenciamento técnico (R$ 682.331), 
Trabalho social (R$ 280.685) e Auxílio aluguel (R$ 394.500); ao 
Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro (R$ 1.170.399), 
incluindo Projetos Executivo, Obras e Serviços (R$ 299.111) e 
Desapropriações (R$ 871.288); e a Taxas de Administração/Re-
muneração (R$ 5.743.257), destacando os valores referentes 
aos custos do leilão, incluindo pagamentos à São Paulo Urba-
nismo, São Paulo Obras, BB Investimentos e B3 (R$ 5.432.403). 
Sr. Eduardo Della Manna pergunta se há previsão do valor a ser 
destinado a desapropriações no Melhoramento Urbanístico da 
Avenida Santo Amaro, considerando que muitos recursos estão 
sendo gastos para esse fim. Sra. Maria Fátima do N. Niy destaca 
constar no quadro financeiro um total de R$174.848.410 em 
desapropriações referentes à Avenida Santo Amaro, com cerca 
de R$12 milhões a executar. Sra. Lígia Maura Basso Lamberti, 
Gerente de Território, Licenciamentos e Interferências da SPO-
bras, complementa que essa previsão decorre de cálculo esti-
mativo com base nos laudos definitivos que vão sendo emiti-
dos, destacando a situação dos trechos 1 e 2 e ponderando que 
o valor final não deve variar muito em relação ao montante 
apresentado no quadro financeiro. Passando ao item III.a da 
Ordem do Dia, Sra. Jane Popozoglo Kowalsetskyj e Sra. Rosimei-
re Alves de Oliveira, Assistentes Sociais da Divisão Regional de 
Trabalho Social – Sul da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/DTS-Sul, cumprimentam a todos e informam sobre o 
trabalho social realizado nos meses de setembro, outubro e no-
vembro de 2021 no Coliseu. Destacam o início do plantão social 
presencial, mantidos também os atendimentos por telefone e 
aplicativo WhatsApp; a realização de reunião e visita técnica 
com lideranças para acompanhamento da obra; a tentativa de 
reunião inaugural do Conselho Gestor de ZEIS, cancelada por 
falta de quórum, ficando acordada a capacitação dos conselhei-
ros e primeira reunião do Conselho no final de janeiro de 2022; 
contato com as famílias; a realização de visitas institucionais a 
equipamentos públicos próximos (CEI, CRAS, EMEF, EMEI e 
UBS); e a realização de duas reuniões virtuais para orientações 
sobre o empreendimento, a atualização cadastral, os critérios 
de atendimento e a documentação necessária para habilitação, 
com a participação de 142 moradores. Demonstra fotos das 
ações realizadas e cronograma das atividades futuras. Sobre o 
trabalho social realizado no trimestre no Jardim Panorama, re-
tomam a identificação da Sra. Caroline Viana como liderança da 
área, na 49ª Reunião Ordinária do GGOUCFL. A partir disso, re-
latam a realização de uma primeira reunião em SEHAB/DTS-Sul, 
no dia 08/10/2021, com quatro lideranças para diálogo sobre o 
início da intervenção, sendo acordadas as datas das visitas de 
reconhecimento; vistoria iniciada no dia 04/11/2021 pela equi-
pe técnica, com resistência à continuidade por parte da comuni-
dade; e reunião realizada com as famílias, no dia 20/11/2021, 
para orientação das etapas de intervenção a ser realizada pela 
SEHAB, sendo acordadas datas para futuras vistorias na área, 
com o acompanhamento dos representantes/ líderes comunitá-
rios. Porém, informa que, em 24/11/2021, a equipe social foi 
comunicada pela liderança sobre o cancelamento das visitas até 
a organização da comunidade, ressaltando que, a partir disso, 
as ações na área estão paralisadas. Demonstram fotografias da 

reunião realizada no dia 20/11 e o cronograma de atividades 
planejadas, destacando a importância de reconhecimento da 
área e das famílias, através da selagem e cadastramento, para 
prosseguimento das ações, incluindo a formação do Conselho 
Gestor de ZEIS. Sra. Caroline Viana, representante do Jardim Pa-
norama, cumprimenta a todos e relata apreensão da comunida-
de de que o projeto de urbanização preveja a construção de 
prédios em todo o perímetro, entendendo ser necessário eleger 
representante dos moradores para acompanhamento e organi-
zação junto à SEHAB. Estima que até janeiro de 2022 essa indi-
cação de representante será formalizada e informada à SEHAB, 
para posterior entrada na área. Sra. Jane Popozoglo Kowal-
setskyj demonstra o cronograma estimado para constituição do 
Conselho Gestor do Jardim Panorama, detalhando as atividades 
necessárias e previsão de tempo para realização de cada uma 
delas. Reforça a importância de reconhecimento da área e de 
seus moradores previamente à constituição do Conselho Gestor. 
Por fim, apresenta o quadro financeiro das atividades realiza-
das. Em relação ao andamento da obra do Coliseu, Sra. Elaine 
Ornelas, Assessora do Departamento de Gestão de Obras da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/CFT-Obra, informa 
que, por problemas técnicos de acesso, fará a apresentação 
preparada pela nova fiscal do contrato, Sra. Renata Paoliello, 
também de SEHAB/CFT-Obra. Descreve dados do Contrato 
015/2019 – SEHAB, com prazo de execução de 34 meses, valor 
de contrato aditado (R$ 41.200.859,22) e previsão de entrega 
das 272 unidades habitacionais em outubro de 2022. Apresenta 
a evolução geral da obra até novembro de 2021 (64%) e a 
evolução geral prevista até dezembro de 2021 (68%), destacan-
do que a estrutura está quase concluída (92%), a execução da 
alvenaria está em aproximadamente 50% e do gesso interno, 
em 20%. Demonstra o cronograma de desembolso e fotos da 
obra, destacando que os procedimentos para as futuras obras 
das unidades comerciais e da Sede da Associação Comunitária 
estão sendo estudadas pela equipe do Gabinete de SEHAB. Sr. 
Eduardo Della Manna pergunta sobre o valor de cada unidade 
habitacional, comentando que o valor total dividido pelas 272 
unidades resulta em aproximadamente R$ 151.500. Comenta se 
tratarem de unidades caras dentro da OUCFL, inclusive em fun-
ção dos atrasos de obra. É esclarecido pela Sra. Elaine Ornelas 
que alguns custos indiretos não compõem o cálculo do preço 
final da unidade habitacional, sendo solicitado pelo Sr. Eduardo 
Della Manna que, em uma próxima reunião ou mesmo no inter-
valo entre reuniões, seja encaminhada planilha detalhando o 
preço por unidade habitacional do Coliseu, o que ajudará na 
análise do GGOUCFL. Sr. Israel Alves Pereira, representante do 
Real Parque, pede esclarecimentos sobre a retirada da pauta da 
questão do atendimento habitacional das 275 famílias rema-
nescentes do Real Parque, retomando as tratativas junto ao 
GGOUCFL desde dezembro de 2019. Reforça que aguardam por 
solução habitacional há onze anos e questiona sobre o anda-
mento das ações relacionadas ao tema. Sr. Vladimir Ávila expli-
ca que as análises necessárias a respeito das 275 famílias rema-
nescentes do Real Parque avançaram pouco desde a última 
reunião e, por essa razão, o tema não foi incluído como pauta 
da 50ª Reunião Ordinária. Na sequência, Sra. Isabella Ventura, 
Arquiteta do Departamento de Gestão de Projetos da Secretaria 
Municipal de Habitação - SEHAB/CFT-Proj, cumprimenta a todos 
e apresenta o cronograma físico preliminar para elaboração do 
projeto de urbanização do Jardim Panorama, destacando as ati-
vidades que precisaram ser adiadas em razão do atraso para 
entrada na área, as quais estão indicadas em vermelho na 
apresentação que integra o registro da reunião. Resume as ati-
vidades já realizadas de forma remota, incluindo o desenvolvi-
mento do modelo digital da área; pré-mapeamento das vielas; 
mapas temáticos; análise visual do Levantamento Planialtimé-
trico Cadastral - LEPAC, nuvem de pontos, ortofoto, Google 
Street View e Google Earth; análise do cadastro de redes da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
SABESP; análise dos domicílios com possibilidade de atendi-
mento direto ou indireto de esgotamento sanitário; pré-levanta-
mento fundiário; contato com a COMGÁS para consultar a 
possibilidade de extensão da rede; e mapeamento dos empre-
endimentos aprovados ou em processo de aprovação na ZEIS-3 
no entorno da área do Jardim Panorama. Como avanço em rela-
ção à última reunião, destaca a solicitação dos boletins de da-
dos técnicos – BDT dos lotes estudados para futura provisão 
habitacional; e a indicação da área de provisão com montagem 
e encaminhamento da minuta de Decreto de Interesse Social – 
DIS para o Gabinete de SEHAB para publicação. Esclarece que o 
projeto para o Jardim Panorama é de urbanização, diferente-
mente dos projetos de remoção e construção de novas unidades 
habitacionais como no Coliseu ou no Real Parque. Explica que a 
ideia para o Jardim Panorama é consolidar os domicílios na 
área e regularizá-los com infraestrutura e as melhorias necessá-
rias. Nesse sentido, reforça a importância da entrada da equipe 
de SEHAB na área para permitir o reconhecimento do território 
e a elaboração de projeto que vise a consolidação dos domicí-
lios. Aberta a palavra aos presentes, Sra. Caroline Viana retoma 
dúvida da comunidade em relação ao entendimento de que se-
rão construídos prédios em toda a área. Sra. Isabella Ventura 
explica que a atuação de SEHAB é diferente em cada território, 
em função das condições físicas e urbanísticas específicas. Con-
sidera que a consolidação dos domicílios existentes é possível 
na área do Jardim Panorama, pontuando que algumas remo-
ções possam ser necessárias para viabilizar a implantação de 
infraestrutura, melhorias em vielas e em razão de risco, espe-
cialmente na área dos eucaliptos. A esse respeito, reforça que o 
objetivo é consolidar grande parte dos domicílios do Jardim Pa-
norama e promover o atendimento habitacional da pequena 
parcela de famílias a serem removidas em terreno bastante 
próximo. Sra. Caroline Viana pede detalhamento do número de 
famílias a serem removidas, sendo sugerido pelo Sr. Eduardo 
Della Manna aguardar a definição dos nomes de representantes 
da Comunidade Jardim Panorama para que SEHAB possa pro-
mover uma oficina explicando essas questões. Sra. Maria José 
Gullo, representante titular da Secretaria Municipal de Habita-
ção, concorda que o ideal seria apresentar de forma mais deta-
lhada essas questões aos representantes da comunidade. Sr. 
Vladimir Ávila esclarece que o projeto de urbanização do Jardim 
Panorama ainda não está pronto e que, para o seu desenvolvi-
mento, é necessário que a equipe de SEHAB entre na área para 
avaliar quais as famílias efetivamente precisarão ser removidas 
e quais poderão permanecer, o que será construído junto à co-
munidade. Explica não ser possível responder ao questionamen-
to quanto ao número de famílias a serem removidas nesse mo-
mento, sendo, para isso, indispensável que a comunidade 
permita a entrada da equipe de SEHAB na área para prossegui-
mento do projeto. Sra. Maria José Gullo confirma que hoje há 
apenas um estudo e diagnóstico, faltando uma série de defini-
ções para que o projeto seja construído, as quais dependem da 
entrada na área. Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante 
titular e Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento - SMUL, cumprimenta a todos e manifesta 
compreender a insegurança da comunidade, mas reitera ser ne-
cessário que os técnicos de SEHAB, que têm experiência em 
trabalho social, possam entrar no território para que se tenha 
um diagnóstico preciso seguido da realização do projeto e apre-
sentação à comunidade. Sra. Camila Savioli Silveira, represen-
tante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP, 
cumprimenta a todos e faz considerações sobre o trabalho da 
equipe social no Panorama, questionando se seria possível um 
apoio à comunidade para entendimento da entrada da equipe 
na área, através de plantões ou outras estratégias de suporte. 
Pergunta, ainda, sobre a provisão habitacional prevista para o 
Jardim Panorama nos casos em que a remoção for necessária, 
questionando se as unidades habitacionais a serem construídas 
serão custeadas também com recursos da OUCFL. Sra. Isabella 
Ventura esclarece que, apesar de ainda não estar definido o 
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Estação Pompeia do metrô, evitando sua passagem pela Rua 
Venâncio Aires e reduzindo, assim, o impacto no trânsito. Co-
menta que a licitação do projeto executivo deve ser publicada 
no início de 2022. Quanto ao Estudo de Bacia e Projetos do 
Córrego Água Branca (processo SEI nº 7910.2021/0001192-1), 
informa que a Sra. Jupira Cauhy solicitou vistoria ao local em 
função do aumento na erosão da margem para avaliação de 
risco de instabilidade e possível necessidade de obras de emer-
gência no período de chuvas que se inicia. Relata que a vistoria 
foi realizada no próprio dia 13/12/2021, sendo identificado não 
haver risco iminente, mas reforçada a preocupação quanto à 
necessidade das obras. Lembra que, hoje, há recursos de CEPAC 
para o projeto e, após finalizado, caso não haja novo leilão, de-
verá ser pensada outra fonte de recursos para assegurar a exe-
cução da obra o quanto antes. Demonstra imagens da vistoria 
realizada, destacando trechos junto à Rua José Nelo Lorenzon, 
junto à nascente e junto à Rua Torres da Barra. Parabeniza o 
trabalho da comunidade na conservação das margens enquanto 
é percorrido o caminho burocrático para a intervenção, refor-
çando a necessidade de cuidado em relação ao acúmulo de en-
tulho. Sra. Jupira Cauhy agradece à Sra. Antonia Ribeiro Gugliel-
mi por ter encaminhado a vistoria junto à SIURB e SPObras. 
Relata preocupação dos moradores quanto à situação das mar-
gens do Córrego Água Branca, especialmente no trecho junto à 
Rua José Nelo Lorenzon pela movimentação de veículos. Na Av. 
Santa Marina, em área onde costumam ocorrer inundações, re-
gistra ter sido questionado se o projeto prevê avaliação e troca 
das galerias de águas pluviais, sendo esclarecido pela Sra. Anto-
nia Ribeiro Guglielmi que o estudo de bacia inclui o cadastra-
mento, inspeção e avaliação das galerias existentes, exceto nas 
ruas já abarcadas pelo projeto da 5ª Etapa de Obras Emergen-
ciais, sob responsabilidade de SEHAB. Sra. Jupira Cauhy consi-
dera importante que o estudo de drenagem, projetos básico e 
executivo do Córrego Água Branca sejam adiantados e inicia-
dos o quanto antes. Indica outra preocupação referente à mi-
crodrenagem das ruas internas da Comunidade Água Branca, 
destacando a necessidade de confirmar com o Departamento 
de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Obra se o projeto da 5ª Etapa das Obras Emergen-
ciais está de acordo com as recomendações técnicas feitas por 
SIURB. Registra, ainda, processo muito bacana de manutenção 
e preservação da área do Córrego Água Branca envolvendo 
moradores da Comunidade, dos condomínios da Rua Torres da 
Barra e de outras ruas da Vila Chalot. Sra. Antonia Ribeiro Gu-
glielmi informa não ter avanço referente à Ligação Viária Piritu-
ba-Lapa, no período. Nesse momento, comentando sobre a limi-
tação dos recursos de CEPAC da OUCAB (saldo projetado de R$ 
92.432), a importância da realização do Estudo de Viabilidade 
Econômico-Financeira – EVEF para possibilitar um novo leilão e 
a previsão de que os valores referentes à contratação do Levan-
tamento do Patrimônio Cultural possam ser superiores aos pla-
nejados e deliberados, Sr. José Armênio de Brito Cruz, represen-
tante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento – SMUL, na qualidade de Coordenador, pondera 
sobre a alternativa de contratação do estudo de bacia e projeto 
básico de drenagem do Córrego Água Branca numa primeira 
etapa e do projeto executivo numa segunda. Sra. Antonia Ribei-
ro Guglielmi comenta que a alternativa de contratação em duas 
etapas não seria a ideal tecnicamente, mas que, tendo em vista 
a limitação financeira, poderia ser estudada internamente em 
SPObras. Pondera sobre a urgência da questão de drenagem. 
Em resposta a questionamento, Sr. José Armênio de Brito Cruz 
explica que houve alteração no valor estimado para o Levanta-
mento do Patrimônio Cultural, a partir do novo levantamento 
de preços feito pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC, o 
que tornaria os recursos de CEPAC insuficientes para o conjunto 
de intervenções previstas. A partir disso, Sra. Jupira Cauhy reto-
ma discussão sobre a possibilidade de que a reserva de recursos 
destinados à aquisição de terras para a produção de Habitação 
de Interesse Social (R$ 715.176), conforme estabelecido no §4º 
do artigo 12 da Lei Municipal nº 15.893/2013, efetive-se apenas 
após a arrecadação do novo leilão de CEPAC, garantindo a exe-
cução das intervenções já aprovadas pelo Grupo de Gestão. En-
tende que, assim como foi aprovado o uso de recursos para a 
contratação de estudos e projetos básico e executivo de drena-
gem para o Córrego Água Branca, haveria necessidade de uma 
nova avaliação e deliberação pelo GGOUCAB, no caso de mu-
dança. Sr. José Armênio de Brito Cruz reforça que, conforme de-
monstrado no quadro financeiro, os recursos de CEPAC estão 
bastante limitados. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Assessora 
da Presidência da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e consi-
dera ser interessante estudar a possibilidade de dividir a contra-
tação de estudos e projetos de drenagem do Córrego Água 
Branca em duas etapas, desde que não haja prejuízo. Sra. Maria 
de Fátima do N. Niy esclarece não haver previsão específica de 
aquisição de terras no momento, porém, tratar-se de previsão 
legal a ser atendida. A esse respeito, Sra. Severina Ramos do 
Amaral da Silva, representante titular dos Moradores ou Traba-
lhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana, cumpri-
menta a todos e pergunta qual a diferença de valores na con-
tratação do projeto básico e do executivo de forma apartada, 
ponderando se a contratação conjunta não corresponderia a um 
valor menor. Considera ser importante que as intervenções de 
drenagem andem mais rápido. Sr. José Armênio de Brito Cruz 
comenta que as hipóteses levantadas devem ser avaliadas con-
siderando os recursos disponíveis, a necessidade de execução 
das obras de drenagem do Córrego Água Branca, bem como o 
cumprimento das exigências legais. Demonstra preocupação 
com a continuidade da OUCAB com visão estratégica, destacan-
do a responsabilidade pela execução do EVEF e do Levantamen-
to do Patrimônio Cultural, sem prejuízo às obras de drenagem 
do Córrego Água Branca. Após debate sobre a prioridade de 
alocação dos recursos de CEPAC dentre as intervenções previs-
tas e aprovadas, fica acordada consulta ao jurídico para verifi-
car a possibilidade de que a exigência legal de reserva de recur-
sos para aquisição de terras destinada à produção de Habitação 
de Interesse Social (R$ 715.176), conforme Lei nº 15.893/2019, 
art. 12, § 4º, seja cumprida após arrecadação do novo leilão, 
uma vez que não há previsão de aquisição de terras no momen-
to e que esse valor poderia ser utilizado para suportar demais 
intervenções programadas. Dando sequência ao item II.a, Sra. 
Marilú Moura Motta Postól, Gerente de Orçamento, Controle de 
Contratos e Avaliação Imobiliária da Companhia Metropolitana 
de Habitação de São Paulo – COHAB/DITEC/GORCT, informa so-
bre o acompanhamento do processo licitatório do projeto exe-
cutivo e obras das 728 unidades habitacionais de interesse so-
cial do Subsetor A1, com publicação do Edital em 17/11/2021, 
sem intervenções ou questionamentos do Tribunal de Contas do 
Município – TCM ou de empresas até o momento, com previsão 
de entrega das propostas em 26/01/2022 e previsão de assina-
tura do contrato até abril de 2022. A partir da assinatura do 
contrato, descreve cronograma com previsão de início dos servi-
ços em abril de 2022, entrega dos projetos executivos e início 
das obras em setembro de 2022 e entrega das unidades habita-
cionais em março de 2024. Sra. Laisa Eleonora Marostica Stro-
her, representante titular de Entidades Profissionais, Acadêmicas 
ou de Pesquisa – IAB-SP, cumprimenta a todos e sugere reunião 
da Comissão Técnica do Subsetor A1 para tratar com mais deta-
lhamento as ações necessárias para viabilizar o início das obras, 
como a desmobilização da área de CET, e esclarecimentos às 
famílias futuras moradoras do Subsetor A1, destacando como 
tema fundamental a ser trabalhado o financiamento para aqui-
sição das unidades habitacionais. Sr. José Armênio de Brito Cruz 
considera interessante aguardar a entrega das propostas da lici-
tação, prevista para 26/01/2022, para agendamento de reunião 
da Comissão Técnica em fevereiro de 2022, sendo a sugestão 
aceita pelos presentes. Sra. Jupira Cauhy menciona que a publi-
cação do Edital de licitação, recorrentemente adiada, ocorreu 

senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, 
integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorcia-
da Água Branca; III. Leitura e Aprovação das atas da 27ª Reu-
nião Extraordinária (16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária 
(20/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consor-
ciada Água Branca; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros: a. 
Quadro Financeiro; II. Andamento das intervenções: a. Drena-
gem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do 
Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de 
Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Le-
vantamento do Patrimônio Cultural; b. Quadro de Planejamento 
Geral; III. Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias do Gru-
po de Gestão da OUC Água Branca a serem realizadas no ano 
de 2022; IV. Informes Gerais: a. Retomada do processo eleitoral 
para o biênio 2022-2024. Faz a verificação de presença, cons-
tando os seguintes representantes: Sr. José Armênio de Brito 
Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento – SMUL, na qualidade de Coordenador do 
GGOUCAB; Sra. Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, 
representante titular da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; 
Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante suplente da São 
Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Sra. Denise Maria Saliba Dias 
Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Trânsito – SMT; Sra. Cyra Malta Olegário da Costa, 
representante titular da Secretaria Municipal das Subprefeituras 
– SMSUB; Sra. Patricia Maria Drago, representante suplente da 
Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sra. Antonia Ribeiro Gu-
glielmi, representante titular da São Paulo Obras – SP Obras; 
Sra. Dulcinea Pastrello, representante titular da ONG – Instituto 
Rogacionista Santo Aníbal; Sra. Adriana Patrícia Bogajo, repre-
sentante suplente da ONG – Instituto Rogacionista Santo Aní-
bal; Sr. Vladimir José Iszlaji, representante titular dos Empresá-
rios com Atuação na Região - ABRAINC; Sra. Beatriz Messeder 
Sanches, representante suplente dos Empresários com Atuação 
na Região - ACSP; Sra. Jupira Cauhy, representante titular dos 
Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana; 
Sr. Caio Boucinhas, representante titular dos Moradores ou Tra-
balhadores do Perímetro da Operação Urbana; Sra. Severina 
Ramos do Amaral da Silva, representante titular dos Moradores 
ou Trabalhadores do Perímetro Expandido da Operação Urbana. 
No decorrer da reunião, a Coordenação registrou ainda a pre-
sença dos seguintes representantes: Sra. Gabriela da Silva Me-
deiros, representante suplente da Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento – SMUL; Sra. Marina de Camargo 
Campos, representante titular da Secretaria Municipal de Habi-
tação – SEHAB; Sr. Alexandre Marques Nogueira Cobra, repre-
sentante suplente da São Paulo Obras – SP Obras; Sra. Laisa 
Eleonora Marostica Stroher, representante titular de Entidades 
Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP; e Sra. Ilma 
Maria Santos de Pinho, representante titular dos Moradores ou 
Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana. Feita a verifi-
cação de presença e constatada a existência de quórum para o 
prosseguimento dos trabalhos, passa ao item II do Expediente, 
procedendo a leitura da Portaria de nomeação publicada no Di-
ário Oficial da Cidade – DOC, no período: Portaria SGM 330, de 
27 de setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUS-
TRE, e a senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Ur-
bana Consorciada Água Branca. Passando ao item III do Expe-
diente, referente à aprovação das atas da 27ª Reunião Extraor-
dinária, realizada no dia 16/08/2021, e da 30ª Reunião 
Ordinária, realizada em 20/09/2021, do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca, consulta os pre-
sentes sobre contribuições e, não havendo manifestações, ficam 
as atas aprovadas por unanimidade. Encerrado o expediente e 
dando sequência ao item I.a da Ordem do Dia, Sra. Maria de 
Fátima do N. Niy, Gerente Financeira da SPUrbanismo, cumpri-
menta a todos e todas e passa a apresentar o quadro financei-
ro, demonstrando a evolução no período de agosto a outubro 
de 2021. Sobre os recursos de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, descreve evolução na receita financeira líqui-
da (R$ 8.654.424), total de receitas (R$ 976.668.427), total de 
investimentos executados (R$ 285.441.183), saldo em conta 
corrente (R$ 691.227.244), valor de investimentos a executar 
(R$ 575.919.133) e saldo projetado (R$ 115.308.111), não ha-
vendo investimentos no período. Em relação aos recursos arre-
cadados por CEPAC, destaca evolução na receita financeira lí-
quida (R$ 58.231), desvinculação de receitas referente ao 
Decreto nº 57.380 (- R$ 2.688), evolução total no período (R$ 
55.543), total de receitas (R$ 12.413.340), total de investimen-
tos executados (R$ 8.302.206), saldo em conta corrente (R$ 
4.111.134), valor de investimentos a executar (R$ 4.018.702) e 
saldo projetado (R$ 92.432), até 31/10/2021. Sra. Jupira Cauhy, 
representante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perí-
metro da Operação Urbana, cumprimenta a todos e pede para 
que seja registrado o saldo de 30/11/2021, já disponível, sendo 
esclarecido pela Sra. Maria de Fátima do N. Niy que o quadro 
que acompanhou a convocação continha os dados de outubro 
de 2021. Passando ao item II.a da Ordem do Dia, Sra. Antonia 
Ribeiro Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras, in-
forma sobre o andamento das intervenções sob responsabilida-
de de SPObras. Sobre o Prolongamento da Av. Auro Soares de 
M o u r a  A n d r a d e  e  C o n e x õ e s  ( p r o c e s s o  S E I  n º 
7910.2020/0000473-7), registra inicialmente que o nome da via 
passou a ser Av. Mário de Andrade, permanecendo, porém, a 
nomenclatura antiga do empreendimento nos contratos. Como 
avanços a partir da homologação do resultado final da licitação 
de projeto, em 01/07/2021, destaca a liberação do recurso e a 
assinatura do Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS/ SENER), em 
01/12/2021, com emissão da Ordem de Serviço em 06/12/2021. 
Informa que os serviços já estão em andamento com prazo de 
18 meses. Ressalta, ainda, tratativas em curso com a Comissão 
de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Esta-
do sobre as compatibilizações de projeto referentes à Linha 6 – 
Laranja (Linha Uni / Acciona), que está com a concessão vigente 
e obras em curso; Linha 8 (CCR), com concessão a iniciar em 
2022; e Linha 7, com concessão prevista para o ano de 2022. A 
partir das reuniões realizadas, registra que há compatibilidade 
dos projetos, já tendo sido requisitados os materiais recentes 
para discussão em reuniões técnicas. Sra. Jupira Cauhy questio-
na se haverá passagem de pedestres sob a Avenida Santa Mari-
na, sendo esclarecido pela Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi que a 
estação de metrô Água Branca cumprirá bem esse papel de 
passagem subterrânea para pedestres fora da área paga, com 
previsão de que seja concluída antes das obras do túnel. Quan-
to aos estudos ambientais (processo SEI nº 7910.2020/0000475-
3), ressalta como avanços a partir da publicação do Edital de li-
citação no DOC em 22/07/2021, a publicação da homologação 
do resultado em 29/10/2021; a assinatura do Contrato 067/
SIURB/2021 com a empresa PRIME em 09/11/2021; e a emissão 
da Ordem de Serviço em 22/11/2021, com serviços em anda-
mento. Sobre o material expropriatório (processo SEI nº 
7910.2020/0000478-8), destaca que seguem aguardando a pu-
blicação da licitação da nova ata de registro de preço de SIURB, 
que deve ocorrer em breve. Em relação às Obras Complementa-
res de Drenagem das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta 
(processo SEI nº 7910.2021/0001190-5), informa sobre tratati-
vas em curso com a Comissão de Monitoramento das Conces-
sões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metro-
politanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de 
projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja con-
cessão está vigente e as obras em curso. Explica estar em estu-
do um novo traçado da galeria por dentro do terreno da futura 

Caio Guatelli, convidado, cumprimenta a todos, agradece pela 
oportunidade e considera importante encaminhar a questão, 
seja junto à SPObras, seja como Carta à CMSP. Registra artigo 
escrito para a Folha, na semana anterior, indicando a importân-
cia dessa Ciclopassarela para a sociedade, tendo em vista a li-
gação com a infraestrutura cicloviária do entorno, como a Ciclo-
via Eliseu de Almeida e a malha de Pinheiros e da Av. Faria 
Lima. Destaca, ainda, riscos oferecidos na Ponte Bernardo Gol-
dfarb tanto para ciclistas quanto para motoristas. Registra que 
o Bike Zona Oeste fez um estudo estatístico, confirmando a 
enorme demanda, com presença de ciclistas o dia todo e au-
mento no número de mulheres e crianças. Reafirma defesa dos 
cicloativistas pela implantação da ciclopassarela e sua nomea-
ção como Jornalista Erika Sallum, já que a ligação da periferia 
com o centro, como forma de aproximação de toda a sociedade 
através da bicicleta, era uma das grandes questões defendidas 
pela Jornalista. Dispõe-se a participar do que for necessário, 
apontando como contato possível na CMSP o Vereador em 
exercício André Santos, reforçando a necessidade de ampliar a 
capacidade de convencimento interna. Sr. Sasha Hart, convida-
do, cumprimenta a todos e registra apoio tanto à homenagem à 
Jornalista quanto à importância de implantação da ciclopassa-
rela. Considera que a recomendação à CMSP, ainda que simbóli-
ca, é muito importante, pontuando que pode haver esforço em 
sensibilizar maior número de vereadores a seguir com a propos-
ta. Sugere que, em paralelo, SPObras passe a adotar o nome Ci-
clopassarela Erika Sallum ao se referir ao projeto. Por último, 
destaca que há 27 anos os ciclistas aguardam pela execução 
dessa estrutura cicloviária, que se trata de exigência do licen-
ciamento ambiental da OUCFL, sendo uma demanda reprimida 
que necessita de avanço o quanto antes. Sra. Lígia Maura Basso 
Lamberti destaca não ver problema por parte de SPObras em 
adotar a denominação Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum 
quando tratar da intervenção, questionando se haveria qualquer 
conflito em relação ao nome constante no prospecto. Lembra 
que o nome Bernardo Goldfarb permaneceria no contrato em 
andamento, mas que a nova denominação do projeto já poderia 
ser adotada na licitação das obras, ficando acordado que a Co-
ordenação verificará a questão junto ao jurídico de SPUrbanis-
mo, compartilhando a resposta na sequência. Sr. Alberto Mussa-
lem, representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB, cumprimenta a todos e procede a leitura do artigo 15 do 
Regimento Interno do GGOUCFL, considerando que a delibera-
ção poderia ser encaminhada à CMSP no formato de sugestão e 
não de recomendação. Sr. Vladimir Ávila acolhe o encaminha-
mento sugerido, propondo elaborar minuta do documento, após 
a deliberação, e socializá-lo com os representantes previamente 
ao seu envio à CMSP. Encerradas as manifestações, coloca em 
deliberação o encaminhamento de carta à Câmara Municipal de 
São Paulo sugerindo a nomeação da Ciclopassarela a ser cons-
truída junto à Ponte Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela 
Jornalista Erika Sallum, a partir de solicitação de cicloativistas e 
familiares, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, com 
11 votos favoráveis das seguintes representações: SPUrbanis-
mo, SMUL, SF, SMT, SVMA, SGM/SEGES, SMSUB, IAB-SP, APEOP, 
SECOVI e OAB. Esgotados os itens de pauta, agradece pela pre-
sença, faz votos de boas festas a todos e encerra os trabalhos 
às 17h18.
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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000114-9
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC ÁGUA BRANCA
REALIZADA EM 13/12/2021
Plataforma Microsoft Teams 
Às 17h11min, do dia 13 de dezembro de 2021, excepcio-

nalmente por videoconferência, por meio da plataforma Micro-
soft Teams, Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante su-
plente da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, toma a palavra, 
cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em primeira 
chamada, a 31ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Ope-
ração Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB). Segue com a 
apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verificação de 
Presença; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de 
setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a 

estudos ambientais e de tráfego. Com relação ao Prolongamen-
to da Av. Faria Lima e Alça de Ligação à Avenida dos Bandeiran-
tes, informa não haver atualização desde a última reunião, 
aguardando a votação do Projeto de Lei nº 351/2018 na Câma-
ra Municipal de São Paulo – CMSP. Sr. Eduardo J. de Carvalho 
Júnior reforça a necessidade de definição dos estudos referen-
tes ao Boulevard Juscelino Kubistchek, demonstrando preocupa-
ção em relação aos valores planejados, insuficientes para a 
adoção da solução com túnel. Reforça a importância de realiza-
ção dos estudos de tráfego, criticando a demora na evolução da 
questão. Sra. Lígia Maura Basso Lamberti retoma que, na 20ª 
Reunião Ordinária do GGOUCFL, realizada em 2013, foi aprova-
da a continuidade dos estudos para o Boulevard JK com solução 
apenas em superfície. A partir disso, os recursos previstos para a 
intervenção foram reduzidos para a solução sem túnel. Recupe-
ra que, há época da retomada do empreendimento, foi identifi-
cada junto à CET a necessidade de estudo de tráfego para con-
firmar a futura decisão e que este será submetido ao Grupo de 
Gestão, assim que finalizado. Sr. Dawton Roberto Batista Gaia 
pergunta se há prazo previsto para o término do projeto execu-
tivo da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, sendo esclarecido 
pela Sra. Lígia Maura Basso Lamberti que estão trabalhando 
com prazo até abril de 2022. Passando ao item III.b da Ordem 
do Dia, Sra. Maria Teresa Stape Affleck apresenta o Quadro de 
Planejamento Geral, destacando os valores referentes às inter-
venções executadas até outubro de 2021 (cerca de R$ 1,877 
bilhão), às intervenções a executar (cerca de R$ 1,124 bilhão) e 
ao investimento total (cerca de 3 bilhões). Explica que o quadro 
de planejamento será atualizado tão logo seja possível refor-
mular as previsões de custos das intervenções. Destaca altera-
ções em relação à última reunião, referentes à retomada do 
contrato do Largo da Batata, sem prejuízo do cronograma até o 
final de 2022; retomada das obras do Melhoramento Urbanísti-
co da Av. Santo Amaro, com previsão de execução até 2024; 
previsão de conclusão das transposições cicloviárias das Pontes 
Cidade Universitária e Jaguaré, passando para julho de 2022; 
previsão de entrega das unidades habitacionais do Coliseu, 
passando para o segundo semestre de 2022; e ao avanço do 
cronograma de projeto do Jardim Panorama, passando para 
2024, tendo em vista os atrasos para entrada na área. Sr. Eduar-
do J. de Carvalho Júnior demonstra preocupação de que os va-
lores do quadro de planejamento geral possam ser tomados 
como definitivos, levando ao entendimento de que são suficien-
tes para conclusão de todas as intervenções, com sobra de re-
cursos da OUCFL. Menciona que sua preocupação é agravada 
por discussões internas do Tribunal de Contas do Município - 
TCM relacionadas à destinação dos recursos remanescentes da 
OUCFL. Pondera que, com base em suas análises, os recursos 
não são suficientes para todas as obras prometidas, seguindo 
compromisso assumido pela PMSP de acordo com a Lei da OU-
CFL, o Estatuto da Cidade e as regras da CVM. Assim, sugere 
que o quadro contenha ressalva nesse sentido, para evitar en-
tendimentos equivocados sobre recursos remanescentes e sua 
aplicação fora do contexto da OUCFL, inclusive a exemplo do PL 
203/2020. Sra. Maria Teresa Stape Affleck concorda com o 
apontado e descreve que junto da apresentação do quadro 
sempre é registrada a preocupação sobre a necessidade de atu-
alização desses valores, em especial referentes às intervenções 
Boulevard Juscelino Kubitschek, Melhoramento Urbanístico da 
Av. Santo Amaro, HIS Panorama e Ciclopassarela Panorama/Real 
Parque. Explica que o quadro de planejamento retrata o contido 
no último prospecto, com data base de dezembro/2018. Por tal 
razão, expressa ser imprescindível a atualização desses valores 
para correta avaliação se há recursos remanescentes ou não. 
Destaca, ainda, não estarem incluídos no quadro os valores re-
ferentes a remunerações e taxas, tampouco valores não relacio-
nados às intervenções. Acolhe a sugestão de registrar a ressalva 
por escrito no quadro de planejamento geral. Sr. Eduardo J. de 
Carvalho Júnior sugere, ainda, que o GGOUCFL solicite formal-
mente o relatório interno do TCM que aponta para a existência 
de recursos remanescentes da OUCFL, fazendo os esclarecimen-
tos e contestações cabíveis, se for o caso. Tendo sido alcançada 
a duração de duas horas prevista no Regimento Interno do 
GGOUCFL, Sr. Vladimir Ávila consulta os presentes sobre a pos-
sibilidade de continuidade da reunião, não havendo manifesta-
ções em contrário. Registra que a Coordenação do GGOUCFL 
recebeu algumas comunicações, destacando e-mail do Sr. Israel 
Alves Pereira com questionamento sobre a não inserção do 
tema das 275 famílias remanescentes do Real Parque como 
item de pauta da 50ª Reunião Ordinária, já esclarecido no de-
correr da reunião; e-mail do Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior 
com as ponderações sobre o Quadro de Planejamento Geral, já 
comentadas pela Sra. Maria Teresa Stape Affleck; e-mail da Sra. 
Renata Esteves de Almeida Andretto, representante do Movi-
mento Defenda São Paulo, reiterando solicitação de informa-
ções sobre a compensação ambiental da ciclovia da Av. Faria 
Lima, a qual foi repassada à Sra. Lucia Noemia Simoni, repre-
sentante da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
– SVMA, para verificação junto à Secretaria e posterior informe 
ao Grupo de Gestão na próxima reunião ordinária, se possível; 
e, por fim, e-mail da Sra. Rosana Maria dos Santos, representan-
te titular da Associação dos Representantes dos Moradores de 
Favela do Perímetro da Operação Urbana Faria Lima, indicando 
a Sra. Caroline Viana como sua suplente no GGOUCFL, seguindo 
com as providências internas para publicação da nomeação. 
Passando ao item IV da Ordem do Dia, apresenta as datas suge-
ridas para agendamento prévio das reuniões do GGOUCFL a 
serem realizadas no ano de 2022. Sr. Eduardo J. de Carvalho Jú-
nior sugere que a reunião proposta para o dia 06/09/2022 pas-
se para 13/09/2022 em razão do feriado, ficando acordadas as 
seguintes datas para as reuniões: 08/03, 07/06, 13/09 e 
06/12/2022. Retomando o tema da revisão do Regimento Inter-
no do GGOUCFL, proposta em função das reuniões virtuais, Sr. 
Vladimir Ávila informa que será tratada na próxima reunião or-
dinária, programada para 08/03/2022, solicitando que os repre-
sentantes encaminhem contribuições indicando os itens cuja 
revisão ou retificação entendem ser necessária. A partir das 
propostas recepcionadas, propõe submeter ao Grupo de Gestão 
duas deliberações: a primeira referente à necessidade de revi-
são do Regimento Interno como um todo, e não apenas de in-
clusão dos dois capítulos pertinentes ao caráter público e aber-
to das reuniões e às suas formas de registro; e a segunda, caso 
se delibere pela revisão geral do texto, ocorrerá item a item, em 
reuniões específicas. Sra. Camila Savioli Silveira pede para que 
a Coordenação encaminhe e-mail reiterando pedido para que 
os representantes enviem suas contribuições referentes ao Re-
gimento Interno, entre janeiro e fevereiro de 2022, sendo aco-
lhido. Passando ao item V da Ordem do Dia, Sr. Vladimir Ávila 
relata brevemente as pesquisas feitas sobre a melhor forma de 
encaminhamento da proposta de nomeação do projeto da Ci-
clopassarela Bernardo Goldfarb, sendo verificado junto à Câma-
ra Municipal de São Paulo – CMSP, a quem compete a denomi-
nação de logradouros públicos, de que forma essa 
recomendação deveria ser feita. Faz considerações sobre os li-
mites de encaminhamento da questão, tendo em vista que a 
intervenção ainda está em projeto e que não é competência le-
gal do Grupo de Gestão dar nome ou fazer homenagem a quem 
quer que seja. Menciona que a referência ao projeto da Ciclo-
passarela, hoje, guarda relação com a sua localização junto à 
Ponte Bernardo Goldfarb e que poderia ser acordado com SPO-
bras alterar a forma de se referir ao projeto para “Ciclopassare-
la Jornalista Erika Sallum”. Aberta a palavra a manifestações, Sr. 
Eduardo Della Manna considera que, independentemente do 
fato de não ser uma atribuição do GGOUCFL e de que interven-
ção ainda inexista fisicamente, pode ser encaminhada recomen-
dação à CMSP para denominação da Ciclopassarela como Jor-
nalista Erika Sallum por tudo o que a jornalista representou e 
continua representando. Se for o caso de indicar nome de vere-
adora, sugere a Sra. Renata Falzoni, também cicloativista. Sr. 


