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propõe que todos se identifiquem antes de falar e que fiquem 
com a câmera ligada apenas quem está falando pra não sobre-
carregar o sistema. Sra. Vera, convidada moradora do Real Par-
que complementa o Sr. Marcos Costa e chama atenção para a 
locação de uma creche próximo a comunidade, conveniada à 
Prefeitura, mostrando que existe a demanda na região. Na se-
quência, Sr. Vladimir Ávila coloca em deliberação duas propos-
tas de Revisão do Regimento Interno do Grupo de Gestão, a in-
clusão dos dois artigos sobre os registros das reuniões virtuais 
ou a revisão integral. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto 
em nome do Movimento Defenda São Paulo entende que a Re-
visão do regimento Interno deve ser integral esclarecendo que 
já foi feito um compilamento e sugere o encaminhamento a to-
dos para que se inteirem e possam manifestar sobre o assunto. 
Sra. Lucia Noemi Simoni, representante titular da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio Ambiente – SMVA, sugere uma ter-
ceira opção para maior participação no grupo gestor, incluir os 
artigos e fazer a revisão de todos os itens. Sra. Maria Beatriz 
Rufino, representante titular da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo – Universidade de São Paulo – FAU-USP, concorda com 
a Sra. Renata Esteves e destaca a importância de dar início 
considerando as propostas do IAB e do Movimento Defenda 
São Paulo. Sra. Daniela Tunes Zilio, representante da Gerência 
de Gestão Participativa da SPUrbanismo, esclarece que as con-
tribuições da IAB e do Movimento Defenda São Paulo já foram 
enviadas em outros momentos e na convocação dessa reunião 
foi anexado um link com todos os compilados dessa revisão 
mais ampla do regimento interno, para que todos tivessem co-
nhecimento do escopo a ser debatido. Sra. Denise Maria Dias 
Gomes, representante da Secretaria municipal de Mobilidade e 
Trânsito - SMT, não se recorda de ter analisado as propostas e 
se sente insegura para uma decisão. Sr. Vladimir Ávila propõe 
que seja feito o encaminhamento do Regimento atual incluindo 
os dois artigos e, em paralelo, será encaminhado uma versão 
nova do Regimento, com as contribuições do Movimento Defen-
da São Paulo e do IAB, compiladas, para ser deliberado na pró-
xima reunião. Sra. Maria Beatriz Rufino, representante titular da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo – FAUUSP, solicita que seja um único documento deta-
lhando as contribuições feitas para uma maior clareza e enten-
dimento. Sr. Vladimir Ávila, sendo assim, não havendo manifes-
tações em contrário, a coordenação declara que será aprovado 
na próxima reunião a inclusão dos dois artigos ou a revisão in-
tegral do Regimento Interno. Seguindo para o próximo ponto da 
pauta, Simulador do pedido de adesão do CEPAC para as Ope-
rações Água Espraiada e Faria Lima, será encaminhado um link, 
interativo e de simples manuseio, mostra a quantidade de CE-
PACs necessárias para o empreendimento, a todos do Grupo de 
Gestão e poderá entrar na pauta da próxima reunião para que 
o Sr. André Gonçalves dos Ramos possa participar e apresentar. 
O próximo item é o Envio de Carta do GGOUCFL à CMSP com 
sugestão para nomeação da Ciclopassarela a ser construída 
junto à Ponte Bernardo Goldfarb como “Ciclopassarela Jornalis-
ta Erika Sallum”, além do envio do ofício foi aberto um SEI (nº 
7810.2022/0000078-2) e está sendo acompanhado semanal-
mente o andamento. Após consulta ao departamento jurídico 
da SPUrbanismo, a utilização internamente do nome da Jorna-
lista na Ciclopassarela não teria nenhum impedimento. Sra. Re-
nata Esteves de Almeida Andretto, registra em nome do Movi-
mento Defenda São Paulo preocupação com esse parecer 
jurídico. As reuniões são gravadas, registradas e para usar o 
nome seria mais prudente aguardar a aprovação da CMSP. Sra. 
Maria Teresa Stape Affleck, propõe manter o nome Ciclopassa-
rela Bernardo Goldfarb e entre parênteses Futura Ciclopassarela 
Jornalista Erika Sallum, pra área técnica é importante como re-
ferência que se trata da Bernardo Goldfarb. Sra. Camila Savioli 
Silveira, representante titular do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – IAB-SP, aponta para a importância de manter o nome 
atual e o futuro da Ciclopassarela para continuar com a transi-
ção e assegurar a permanência desse vinculo até a aprovação 
junto à CMSP Sr. Vladimir Ávila, concorda com a sugestão e não 
havendo mais manifestações segue para o próximo ponto da 
pauta. Sr. Israel Alves Pereira, convidado representante das 275 
famílias do Real Parque, pergunta da possibilidade de incluir 
Real Parque na PL nº 28/222 que já conta com projetos em Pa-
raisópolis e Jardim Colombo, para uma maior segurança das fa-
mílias que hoje dependem de um espaço no projeto HIS Panora-
ma. Sr. Vladimir Ávila, agradece a pergunta e esclarece que no 
prospecto da OUCFL tem-se recursos destinados para produção 
de unidade habitacional, por isso queremos incluir o Real Par-
que na demanda do Panorama. Algumas providências foram to-
madas nesse sentido como o decreto de desapropriação de um 
terreno grande dentro do Panorama com disposição para a de-
manda do real Parque e do Panorama. Para isso o projeto tem 
que estar concluído, as lideranças do Panorama precisam permi-
tir a entrada da SEHAB para fazer os levantamentos necessá-
rios. Outro ponto é o citado de incluir Real Parque no Projeto de 
Lei nº 28/2022 que é nosso ponto de pauta, o envio das mani-
festações de representantes do GGOUCFL à CMSP (SEI nº 
7810.2022/0000415-0). Foi feito um documento com as comu-
nicações das associações e encaminhado ao Secretário da Smul 
e ao Presidente da SPUrbanismo, eles se manifestaram e já 
consta no processo SEI indicado uma minuta de transformação 
do PL 28/2022, que inclui as 275 famílias do Real Parque e o 
pagamento de equipamentos sociais com verba da operação 
urbana. O Prefeito já enviou à CMSP esse substitutivo pedindo 
a alteração do PL 28/2022, cabe agora aos vereadores assina-
rem. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, demonstra insa-
tisfação no modo que o Presidente da SPUrbanismo Sr. Cesar 
Azevedo encaminhou o comunicado no processo SEI. Questiona 
que uma das cartas foi enviada a Secretaria Municipal da Casa 
Civil, sendo que, em seu ponto de vista, a carta deveria ser en-
viada ao Sr. Prefeito Ricardo Nunes. Outro ponto foi o Sr Cesar 
Azevedo incluir junto a carta um parecer pessoal enaltecendo o 
PL 28/2022, sendo que o propósito era mostrar as oposições, 
sugestões e soluções apontadas pelo Movimento Defenda São 
Paulo, IAB, OAB, SECOVI e APEOP. Ainda na mesma carta, o Sr. 
Cesar Azevedo menciona um processo SEI que tem o acesso 
restrito, impedindo livre pesquisa do Grupo de Gestão e outro 
processo que se encontra na Liderança do PSDB. Não sendo se-
guido o que foi deliberado na 51ª Reunião do GGOUCFL, os 
documentos anexando as cartas de manifestação da Sociedade 
Civil não foram encaminhados a CMSP. Registra também uma 
observação a carta da OAB que aponta a unanimidade desse 
Grupo Gestor no que diz respeito a inclusão da comunidade 
Paraisópolis com os recursos da OUCFL. O Movimento Defenda 
São Paulo entende que Habitação Social é de grande importân-
cia para a cidade de São Paulo, e a urbanização de Paraisópolis 
deve ser feita, mas não com recursos da OUCFL. Não é legal-
mente nem financeiramente possível. As manifestações da So-
ciedade Civil devem ser encaminhadas ao Processo Legislativo 
na sua integralidade. Sra. Daniela Tunes Zilio, registra terem 
sido alcançadas as duas horas de reunião previstas no Regi-
mento Interno, consultando os presentes sobre a continuidade 
dos trabalhos. Esclarecendo sobre o Projeto de Lei, o processo 
foi aberto com as manifestações dos representantes da Socie-
dade Civil, foi encaminhado pelo Presidente Sr. Cesar Azevedo a 
Casa Civil. Esse processo é específico e trata das propostas de 
substitutivo. Quando as minutas de Projeto de Lei vão para a 
Assessoria Técnica Legislativa da Casa Civil os projetos ficam 
restritos até que sejam concluídos. O Prefeito Ricardo Nunes 
oficializou o envio do substitutivo ao PL, que já foi recebido 
pela CMSP. Está em tramitação na Procuradoria Geral da Câma-
ra. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, informa que em 
outros grupos do qual participa, nenhum material é restrito. É 
importante o grupo ter acesso. Critica a apresentação feita pelo 
Prefeito Ricardo Nunes acrescentando intervenções na OUCFL 
sem a anuência desse Grupo Gestor. Não se sabe o conteúdo 
desse substitutivo, a Administração Pública deve primeiramente 

Consulta ao GGOUCFL sobre a melhor forma de encaminha-
mento da revisão do Regimento Interno do Grupo de Gestão; III. 
Informes: a. Simulador do pedido de adesão e cálculo de CEPAC 
para a OUCAE e OUCFL; b. Envio de Carta do GGOUCFL à CMSP 
com sugestão de nomeação da Ciclopassarela a ser construída 
junto à Ponte Bernardo Goldfarb como “Ciclopassarela Jornalis-
ta Erika Sallum” (SEI nº 7810.2022/0000078-2); c. Envio das 
manifestações de representantes do GGOUCFL sobre o Projeto 
de Lei nº 28/2022 ao Sr. Prefeito e Sr. Presidente da CMSP (SEI 
nº 7810.2022/0000415-0) e encaminhamentos. Prossegue com 
a verificação de presença, constatando os seguintes represen-
tantes: Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo Urba-
nismo; José Armênio de Brito Cruz, representante titular da Se-
cretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 
Maria José Gullo, representante titular da Secretaria Municipal 
de Habitação – SEHAB; Ester Ionecubo de Freitas, representante 
titular da Secretaria Municipal de Fazenda - SF; Denise Maria 
Saliba Dias Gomes, representante titular da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e trânsito – SMT; Neiva Trevisan, represen-
tante suplente da Secretaria de Governo Municipal – SGM; Lu-
cia Noemia Simoni, representante titular da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; Maria Beatriz 
Rufino, representante titular da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP; Eduardo Joa-
quim de Carvalho Júnior, Representante titular da Associação 
Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP; Renata Es-
teves de Almeida Andretto, representante titular do Movimento 
Defenda São Paulo; Camila Savioli Silveira, representante titular 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Sérgio Quintero, 
representante titular da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
No decorrer da reunião, foi registrada a presença de André Luiz 
Ferreira Cristina, representante suplente da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras. Ordem do Dia: Sr. Vladimir Ávila, inicia com 
o Quadro de Planejamento Geral das Intervenções. Sra. Maria 
Teresa Stape Affleck, engenheira responsável pelo Núcleo de 
Planejamento e Monitoramento da SPUrbanismo, cumprimenta 
a todos e informa que são muitas as pendências nesse planeja-
mento já citadas na reunião anterior e afirma estarem dentro 
do cronograma como execução até 2030. Destaca as Ações 
Executadas (R$ 1.883.159.234) e a Executar (R$ 1.112.099.813). 
Aponta que as informações estão sendo compiladas por SPO-
bras e SEHAB mostrando com mais precisão os investimentos 
da OUC Faria Lima. Sr. Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior, re-
presentante da Associação Paulista de Empresários de Obras 
Públicas – APEOP, endossa a apresentação da Sra. Maria Teresa 
Stape Affleck, chama atenção para o valor do item Intervenções 
não Contratadas que, certamente, sofrerá alteração. Sr. José Ar-
mênio de Brito Cruz, representante titular da Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, indaga sobre os 
valores transitórios apresentados na planilha. Sra. Maria Teresa 
Stape Affleck, esclarece que são as estimativas do último pros-
pecto, com data base Dezembro/2018, atendendo ao plano de 
investimento de obras. Os itens estão sendo analisados para 
atualização de todas as intervenções. Reforça que os contratos 
são antigos e os índices de reajustes muito altos. Sr. Eduardo 
Joaquim de Carvalho Júnior, lembra que além das intervenções 
não contratadas que constavam no prospecto de 2019 existem 
também as aprovadas pela lei, como por exemplo o Transporte 
de Massa Não Poluente e a Continuidade da Avenida Juscelino 
Kubitschek. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, represen-
tante do Movimento Defenda São Paulo, parabeniza e agradece 
a clareza da apresentação da Sra. Maria Teresa, solicita mais 
esclarecimento detalhado sobre os valores transitórios, o por-
quê de os valores atuais terem que ser deflacionados e dos 
contratos antigos corrigidos, apontados pelo Sr. José Armênio. 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck, informa que todas as interven-
ções iniciadas ou não, em andamento, precisam atualização de 
valores pelos índices da inflação e de renovação das informa-
ções de data base Dezembro/2018. Seguindo a apresentação, o 
Largo da Batata aguarda SPObras atualizar valores e analisar a 
inclusão de novos serviços para a retomada efetiva do contrato. 
O planejamento está previsto para 2024. O Acesso do terminal 
Pinheiros não tem previsão. Boulevard Juscelino Kubitschek 
permanece com o edital suspenso desde Fevereiro/2022, aguar-
dando SPUrbanismo, SPObras e CET definirem detalhes do pro-
jeto. O Melhoramento Urbanístico Santo Amaro também aguar-
da a retomada efetiva do contrato, prevista para Julho/2022. 
Está em desenvolvimento os projetos executivos. A Ciclovia não 
tem mais nenhuma pendência, já possui o TPOV e aguarda assi-
natura da ordem de serviço. A Ampliação e Melhoria dos Espa-
ços Públicos, a expectativa é de concluir o projeto e em seguida 
licitar a obra. Previsão de licitação em 2023. Sr. José Armênio de 
Brito Cruz, pergunta se o valor apresentado para obra Ciclopas-
sarela Bernardo Goldfarb é o projeto básico desenvolvido ou 
para o projeto original. Sra. Ligia Maura Basso Lamberti, Coor-
denadora do Núcleo de Gestão de Licenciamentos e Interferên-
cias - SPObras, informa ser para o projeto original. A SPObras 
reavaliou o projeto está em aproximadamente (R$ 25.000.000) 
e não mais os (R$ 40.000.000) apresentados. Previsão de 12 
meses de obra. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, seguindo a 
apresentação, a HIS Coliseu e Panorama/Real Parque seguem 
com as dificuldades já citadas pela Sra. Maria José Gullo repre-
sentante da SEHAB. A entrada na área do Panorama estava 
prevista para Março/2020 e até o momento não foi solucionado 
essa questão. Tem-se a expectativa de entrada para Julho/2022 
para que o cronograma da obra não seja impactado. Após con-
clusão dos projetos de verticalização e urbanização, as obras no 
Panorama serão iniciadas. Sr. Marcos Costa, convidado morador 
do Real Parque cumprimenta a todos e solicita esclarecimentos 
sobre a construção da quadra e de uma creche autorizada pelo 
Secretário da Educação e o CEI foi cancelado. Sra. Maria Teresa 
Stape Affleck, informa que o contrato de construção da quadra 
foi cancelado por não estar de acordo com o solicitado pelos 
moradores. Com relação a creche, a última informação da Se-
cretaria da Educação é que não existe demanda para uma cre-
che no local e quem acompanha esse trabalho é o Serviço So-
cial da SEHAB. A creche não costa na lista apresentada por não 
ser do Programa de Intervenções. Sr. Vladimir Ávila, endossa a 
informação da Sra. Maria Teresa Stape Affleck e complementa 
que não consta no prospecto CEI e UBS, o recurso da Operação 
Urbana é destinado especificamente para unidades habitacio-
nais. Sabemos das necessidades da comunidade, o projeto de 
parcelamento tem que constar todas as áreas como as institu-
cionais como creche e escola, mas só podemos realizar o que 
consta na lei. Convida o Sr. Marcos Costa a uma visita a SPUr-
banismo para mostrar detalhadamente a Lei da Operação Urba-
na, as restrições, possíveis adaptações e caminhos a serem se-
guidos. Sr. Marcos Costa mostra insatisfação em saber que a 
Operação Urbana não atende a todo o projeto. Sr. Tiago convi-
dado morador do Real Parque, informa que essas necessidades 
sempre foram discutidas, mas até o momento não foi comuni-
cado aos moradores que não seriam construídas. Sra. Maria Te-
resa Stape Affleck recupera que foram realizadas gestões no 
início de 2020 junto a Secretaria da Saúde e foi apontado que a 
UBS é demanda da região e a Secretaria da Educação, há épo-
ca, foi de não haver necessidade de uma creche na região do 
Real Parque. Sr. José Armênio de Brito Cruz, sugere que os re-
presentantes da comunidade se reúnam com a Secretaria da 
Educação para que ambos alinhem os critérios, cheguem a uma 
conclusão e caminho a ser seguido. Sr. Vladimir Ávila, entende 
que esse assunto deve ser tratado com as assistentes sociais da 
SEHAB que são as pessoas adequadas para organizar essa de-
manda e dar prosseguimento. Sr. Marcos Costa, agradece os es-
clarecimentos e entende que é a SEHAB que é a responsável, 
informa que já mandou e-mails solicitando uma reunião e até o 
momento não foi atendido. Sra. Renata Esteves de Almeida An-
dretto solicita a todos os convidados que se apresentem e se 
identifiquem e que liguem suas câmeras pra uma maior trans-
parência e melhor entendimento do debate. Sr. Vladimir Ávila, 
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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA

REALIZADA EM 14/06/2022

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Às 14h40, do dia 14 de junho de 2022, excepcionalmente 

por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo Urbanismo, 
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 4ª Reunião Extraordinária do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue com a 
apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verificação de 
Presença. Ordem do Dia: I. Quadro de Planejamento Geral; II. 

cionado ao Panorama e aponta para a importância do acesso à 
prefeitura para dar início ao projeto. Sr. Vladimir Ávila passa ao 
Trabalho Social realizado no período, convidando a Assistente 
Social Sra. Jane Popozoglo para apresentar, que cumprimenta a 
todos, informa que o Trabalho Social está focado nas 272 famí-
lias do Coliseu em auxílio aluguel, com plantões de atendimen-
to virtual e presencial por agendamento. Realiza reuniões com o 
Conselho Gestor que incluem fiscais e técnicos da obra para 
responder as questões apontadas pela comunidade. Aponta que 
o auxílio aluguel será mantido até o recebimento das unidades 
habitacionais. Em relação ao Panorama, endossa a Sra. Maria 
José Gullo, quanto a algumas lideranças não aceitarem o aces-
so, informa das tentativas de reuniões, ainda não realizadas nas 
datas propostas por SEHAB e aguarda o prazo de 60 dias, que 
se encerra no mês de Junho, para se ter acesso a área. Sra. Re-
nata Esteves de Almeida Andretto. Lembra que algumas famílias 
ficaram pendentes o cadastramento no Real Parque e sugere 
destaca-las para os programas regulares de habitação do muni-
cípio, que contam com um atendimento mais amplo ao da 
Operação Faria Lima e quer entender quais as lideranças cita-
das pela Sra. Maria José Gullo, que não permitem o acesso já 
que foram incluídos representantes no GGOUCFL, indicados pe-
los próprios moradores do Coliseu e do Panorama. Sra. Jane 
Popozoglo. Esclarece que os representantes indicados são os 
contatos iniciais, não únicas lideranças. Aponta que as tratati-
vas são feitas com as lideranças que se dispõem a participar 
das reuniões. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto. Solicita, 
em nome do Movimento Defenda São Paulo, o número dos 
processos relacionados as ações de usucapião para conheci-
mento. Sra. Jane Popozoglo. Se prontifica a atualizar o grupo 
com a informação. Sr. Vladimir Ávila. Informa que as transposi-
ções cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, e 
passa a palavra a Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, que 
cumprimenta a todos e informa ao grupo o processo SEI, Dota-
ção Orçamentária e Termo de Contrato para consulta de serviço 
solicitado. No período de Junho/2021 a Fevereiro/2022 que fo-
ram recebidas e analisadas as propostas, sendo realizado o 
contrato e divulgada a empresa vencedora da licitação, emitida 
a Ordem de Serviço, que deu início as obras em Junho/2022 e 
tem um prazo de 6 (seis) meses para o término. Sra. Camila Sa-
violi. Questiona se o prazo para execução da obra inclui todas 
as ciclovias previstas no Lote 02 ou especificamente às duas 
transposições. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, confirma 
que são para as duas transposições e que o projeto é de super-
visão e acompanhamento da Companhia de Engenharia de Trá-
fego – CET. Sr. Vladimir Ávila. passou ao pacote de SPObras, so-
licitou que a Sra. Antonia fizesse a exposição ela, Gerente de 
Planejamento da SPObras, cumprimenta a todos e inicia citando 
o melhoramento urbanístico da Av. Santo Amaro informando, 
junto à CET e SPTRANS, o início das obras na região da Rua 
Afonso Braz em Junho/2022 e previsão de conclusão em 2024. 
Da área ambiental foi feito informe a Secretaria do Verde sobre 
o início do manejo arbóreo em Junho/2022. Informa ainda que 
as concessionárias foram notificadas sobre o início das obras 
para acompanhamento e remanejamento das redes que as de-
sapropriações estão em andamento destacando o Edifício Ira-
maia, que por decisão judicial, foram estendidas para a totali-
dade do terreno. A fase 3 do Largo da Batata apresenta 
dificuldades com a contratada, gerando atraso no cronograma 
do projeto. A ENEL deverá antecipar seu início para suavizar os 
atrasos. Nas antigas fases 1 e 2, que se aguarda manifestação 
da CETESB do material protocolado referente as áreas contami-
nadas para contratação dos serviços de remediação. A IPHAN 
manifestou-se favorável à proposta de publicação do livro. Ma-
terial esta em elaboração para publicação do edital para con-
tratação do serviço. Foi publicado a prorrogação do contrato 
114/SIURB/19 da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb (Erika Sa-
lum) até 31/07/2022, projeto está finalizado e em fase de ob-
tenção das autorizações necessárias para dar início a licitação 
das obras. Já a Ciclopassarela HIS Panorama – Real Parque, o 
edital publicado foi suspenso para um melhor alinhamento jun-
to a SEHAB para definir local de construção da passarela ao 
lado da comunidade. Foram atualizados os valores estimados 
do empreendimento acima dos (R$ 100.000.000,00) e a SPO-
bras sugere reavaliar o prosseguimento da obra tendo em vista 
o valor do investimento. Do Boulevard Juscelino Kubitschek, o 
projeto também está suspenso para melhor alinhamento entre 
as secretarias. A CET está preparando um parecer atualizado da 
região. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto. Informa que, 
em Dezembro/2018, o Movimento Defenda São Paulo fez um 
ofício ao GGOUCFL referente ao Largo da Batata em relação a 
depredação relatada por moradores e frequentadores da região. 
Solicita que a SPUrbanismo tome providências e responsabilize 
a Subprefeitura de Pinheiros quanto a fiscalização da área. Na 
sequência, Sr. Vladimir Ávila registra terem sido alcançadas as 
duas horas de reunião previstas no Regimento Interno, consul-
tando os presentes sobre a continuidade dos trabalhos, não ha-
vendo manifestações contrárias além da Sra. Renata Esteves de 
Almeida Andretto, representante do Movimento Defenda São 
Paulo e do Sr. Eduardo Della Manna, convidado, que necessitam 
se ausentar. A Coordenação propôs discutir os itens de pauta 
pendentes em reunião extraordinária, na data 14/06/2022 as 
14h30. Não havendo manifestações em contrário. Seguindo 
com o Andamento das intervenções. Sr. Eduardo Joaquim de 
Carvalho Júnior, representante da Associação Paulista de Em-
presários de Obras Públicas – APEOP, solicita maiores esclareci-
mentos sobre o Boulevard Juscelino Kubitschek em relação ao 
estudo de tráfego que será realizado pela CET. Sra. Antonia Ri-
beiro. Informa que os estudos estão sendo realizados e serão 
apresentados na próxima reunião. Sr. Eduardo Della Manna, 
destaca a importância de resolver a questão do acesso restrito 
ao local para posteriormente avançar com o projeto da Ciclo-
passarela Panorama. Em relação aos melhoramentos urbanísti-
cos da Av. Santo Amaro, demonstra preocupação e solicita infor-
mações sobre o plano da CET para o impacto da obra no 
tráfego da região. Sra. Antonia Ribeiro. Informa que já existe um 
plano de comunicação social e que irá verificar e posteriormen-
te irá apresentar um informe ao GGOUCFL. Sra. Camila Savioli. 
Solicita esclarecimentos sobre prazos da licitação e execução da 
Ciclopassarela HIS Panorama – Real Parque. Sra. Antonia Ribei-
ro, informa que a previsão para a publicação da licitação de 
obras será aproximadamente em Setembro/2022. Sr. Vladimir 
Ávila retorna ao assunto Largo da Batata, com relação a depre-
dação citada, sugere providências junto ao contratado para 
uma revisão de manutenção para manter o projeto conforme 
foi implantado. Sra. Antonia Ribeiro aponta para o encerramen-
to do contrato ter sido em 2016, passando dos 5 anos de garan-
tia. Registra que a depredação e deterioração foram decorren-
tes de mal uso do espaço e não por falhas na execução da obra. 
Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, considera importante 
apurar os responsáveis pela gestão do Largo da Batata. Ressal-
ta que em 2018 foi protocolado um ofício junto a SPUrbanismo 
e as providências não foram tomadas. Solicita que sejam apura-
das as responsabilidades, da Subprefeitura ou da contratada, e 
tomadas as providências no interesse público. Sra. Antonia Ri-
beiro concorda e em nome da SPObras se coloca à disposição 
para analisar todos os itens do contrato e dar encaminhamento. 
Sra. Camila Savioli, ressalta a importância de a comunidade 
opinar sobra a Ciclopassarela Panorama. A comunidade irá se 
beneficiar com a segurança na transposição, mas pode entender 
que a urbanização não deve acontecer no local. Sr. Vladimir 
Ávila propõe encerrar a reunião e discutir os itens de pauta 
pendentes em reunião extraordinária no dia 14/06/2022 às 
14:30hs. Não havendo manifestações em contrário, agradece 
pela presença e contribuições de todos, encerrando os trabalhos 
às 17h18.
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rial protocolado referente as áreas contaminadas para contrata-
ção dos serviços de remediação. Material está em elaboração 
para publicação do edital para contratação do serviço. Referen-
te a Arqueologia, a IPHAN manifestou-se favorável à proposta 
de publicação do livro. Sobre a Ciclopassarela Erika Sallum 
(Bernardo Goldfarb) está sendo elaborado o material para lici-
tação adas obras. Ciclopassarela HIS Panorama – Real Parque 
permanece no aguardo do avanço reportado por SEHAB para 
ser retomado a definição do local do empreendimento. O Boule-
vard Juscelino Kubitschek segue suspenso aguardando alinha-
mento de diretrizes para o desenvolvimento do projeto. Sra. Re-
nata Esteves de Almeida Andretto solicita o encaminhamento 
para o Movimento Defenda São Paulo, a renovação do TCA re-
ferente a área ambiental da Av. Santo Amaro. Com relação ao 
Largo da Batata, solicita esclarecimento sobre o enterramento 
de redes com relação a atual fase das obras e a retomada do 
Contrato 082/SIURB/19. Sra. Antonia Ribeiro informa que algu-
mas ruas estão previstas no contrato atual, as demais ruas que 
necessitam do enterramento, de menor relevância, ficarão para 
uma próxima etapa do projeto. Do Contrato 082/SIURB/19, não 
está sendo executada obra, e que está caminhando o projeto 
executivo. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto retoma ob-
servação citada na reunião anterior com relação a depredação 
no Largo da Batata e solicitou a SPUrbanismo uma fiscalização 
no local. Reitero o pedido em nome do Movimento Defenda São 
Paulo. Sr. Andre Luiz, Arquiteto da Subprefeitura de Pinheiros, 
manifesta compreender a colocação da Sra. Renata Esteves e se 
dispõe a transmitir para o setor de obras e fiscalização para 
devidas providências. Sr. Eduardo Della Manna reforça a neces-
sidade de um pronunciamento da Subprefeitura para a próxima 
reunião do GGOUCFL. Sr. Fabio Ceridono Fortes, representante 
suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - 
SIURB, cumprimenta a todos e agradece a participação da Sra. 
Renata Esteves, compromete em apresentar na próxima reunião 
as medições e os valores gastos até o momento do projeto de 
intervenção da Av. Santo Amaro. Antes de passar ao próximo 
item, Sr. Vladimir Ávila sugere a aprovação da Ata da 52ª Reu-
nião do GGOUCFL. Não havendo manifestações em contrário, 
Ata da 52ª Reunião aprovada por unanimidade. Seguindo a or-
dem do dia, item lV. Informes: Projeto de Lei nº 028/2022, será 
encaminhado ao nº do SEI que o projeto está tramitando. No 
período ocorreu uma Audiência Pública em Paraisópolis e no 
processo SEI foi alterado o 1º processo da CMSP, colocando 
questões importantes para a OUCFL, estabelecer o perímetro 
expandido para a OU, Real Parque, Jardim Panorama e Paraisó-
polis, incluir no PL 7810/2022 0000201-7 o atendimento habita-
cional das 275 famílias e os equipamentos de saúde e educação 
e adicionar estoque de CEPAC, ampliando a geração de recur-
sos para realizar as intervenções. Sr. Eduardo Della Manna per-
gunta se a regra de transição também foi incluída no PL 28. Sr. 
Vladimir Ávila informa que não foi incluída no PL 28 e que fica-
rá para ser discutida na revisão do Plano Diretor para servir em 
outras OU. Sra. Isadora Fernandes Borges de Oliveira solicita re-
ceber a documentação das alterações do PL, entender os crité-
rios para inclusão das comunidades e saber porque não teve 
participação do GGOUCFL. Sr. Vladimir Ávila esclarece que no 
processo SEI informado define todas as comunidades atendidas, 
mapeadas pelas ZEIS do Plano Diretor. Sr. Eduardo Della Manna 
pede esclarecimentos sobre o andamento do PL 28/2022 apro-
vado em 1ª votação, se passa por Audiência Pública antes da 2ª 
e definitiva votação dos vereadores. Sr. Vladimir Ávila informa 
que irá verificar na CMSP o procedimento a seguir. Sra. Renata 
Esteves de Almeida Andretto demonstra preocupação com a 
apresentação do Sr. Eduardo Carvalho na Audiência Pública do 
PL 28 onde informa ser integrante do GGOUCFL e aponta como 
função do grupo a fiscalização da aplicação dos recursos arre-
cadados e informa que a junção do PL 203 com o PL 28 é para 
arrecadar recursos para incorporar Paraisópolis no projeto. Re-
força a necessidade dos textos dos dois projetos de lei sejam 
incorporados. O Movimento defenda São Paulo fez manifesta-
ções específicas contrárias aos dois PLs. Esclarece que a posição 
citada pelo Sr. Eduardo Carvalho é uma opinião particular e da 
entidade por ele representada. Relata insatisfação com a mani-
festação do Sr. Cesar Azevedo, Presidente da SPUrbanismo, o 
encaminhamento feito ao Sr. Secretário Municipal da Casa Civil, 
das manifestações feitas no GGOUCFL ao PL 28 de que as enti-
dades da Sociedade Civil exerçam papel de acompanhamento 
das ações e não exerçam o controle social da OU. Aponta que 
esse controle social deva ser prestigiado pela Administração 
Pública e não somente ciência e acompanhamento. No entendi-
mento do Movimento Defenda São Paulo, o PL deveria ser 
apresentado previamente ao grupo para discussão e delibera-
ção. Concorda com o colocado pelo Sr. Eduardo Della Manna e 
também solicita esclarecimentos sobre o procedimento da 
CMSP. Solicita ainda ao Sr. Eduardo Carvalho para quando se 
manifestar deixe claro que a opinião é da APEOP e não do Gru-
po de Gestão. O Movimento Defenda São Paulo trabalha pela 
participação social nos termos constitucionais e legais. Sr. Edu-
ardo Joaquim de Carvalho Junior, representante titular da Asso-
ciação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP, in-
forma que acompanha o PL 28 desde o início e demonstra 
preocupação com falta de recursos e sugeriu por escrito após a 
última reunião do GGOUCFL que a única maneira de se conse-
guir recursos para Paraisópolis seria utilizando o sugerido no PL 
203. Informa também que acompanha diariamente no Diário 
Oficial tudo sobre a OU e saiu publicação da Audiência Pública 
e resolveu participar, se apresentou como membro do Grupo de 
Gestão devido à preocupação com as informações dadas pelo 
Vereador Sr. Paulo Frange que disse sobrar recursos que pode-
riam ser aplicados em Paraisópolis. Destaca que deixou claro ser 
membro do Grupo de Gestão e não o representar unicamente 
para justificar a presença na audiência. Sr. Vladimir Ávila propõe 
encerrar a reunião. Não havendo manifestações em contrário, 
agradece pela presença e contribuições de todos, encerrando os 
trabalhos às 17h06.
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SEHAB, SPObras, COHAB e na medida que as obras são execu-
tadas os serviços são pagos. lll. Andamento das intervenções. a) 
HIS Coliseu. Sr. Bruno Sivieri, arquiteto prestador de serviços da 
Secretaria de Habitação – SEHAB, informa um aditivo de contra-
to para ajustes de execução das obras, o prazo de execução 
permanece Novembro/2022. Devido a atrasos na execução, será 
aplicada multa por SEHAB junto a empreiteira por não atingi-
mento de empenho. Apresenta o quadro com previsão de gas-
tos de 2022 e fotos da evolução da obra. Sr. Eduardo Della 
Manna, representante do Sindicato das Empresas de Compra, 
Venda Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Co-
merciais de São Paulo – SECOVI, solicita esclarecimentos da 
prorrogação do prazo de entrega do HIS Coliseu. Sr. Bruno Sivie-
ri, informa que SEHAB tem maiores detalhes das justificativas 
de aditamento de contrato. Sr. Eduardo Della Manna, sugere 
que seja exposto na próxima reunião as justificativas do adita-
mento do contrato. Sra. Rosana Maria dos Santos, representan-
te titular da Associação dos representantes dos Moradores de 
Favela do Perímetro da Operação Urbana Faria Lima, solicita 
também as justificativas e informa que visita frequentemente a 
obra e relata poucos funcionários trabalhando no local. De-
monstra preocupação com os moradores que estão com dificul-
dades em pagar aluguel. Reforça a necessidade de SEHAB fisca-
lizar mais a obra. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, 
concorda com o colocado pelo Sr. Eduardo Della Manna e com-
plementa solicitando com antecedência para a próxima reunião 
a cópia do contrato da empresa para ser analisado. Sra. Mayara 
Caldas Cavalheiro, Assessora da Secretaria Municipal de Habita-
ção - SEHAB, apresenta o andamento da quadra do HIS Real 
Parque, informa que a construção da quadra poliesportiva e 
instalação de equipamentos públicos de âmbito do Programa 
de Urbanização de Favelas seria realizada em um terreno desa-
propriado com recursos da OUCFL. Devido a dificuldade da 
contratada em entrar na área e manifestação da liderança da 
comunidade contrária a construção da quadra, o orçamento 
encontra-se cancelado para os anos de 2022 e 2023. Seguindo 
com a apresentação, Sra. Carolina Rago, Arquiteta de SEHAB 
aponta uma evolução no período do HIS Panorama, foi feito 
acordo com as lideranças da comunidade e iniciado o levanta-
mento topográfico e estudo de massas para uma estimativa 
real da quantidade de unidades a serem implantadas no terre-
no. Será apresentada alternativa de realocação de aproximada-
mente 341 famílias do Jd. Panorama e Real Parque em auxílio 
aluguel. Apresenta o mapa com as áreas de Perímetro Zeis e a 
área a ser desapropriada. Sr. Israel Alves Pereira, convidado re-
presentante das 275 famílias do Real Parque, manifesta insatis-
fação com o andamento da Operação Urbana. Solicita esclareci-
mentos concretos sobre o andamento desses estudos. Sra. 
Isadora Fernandes Borges de Oliveira, representante suplente 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, Cumprimenta a to-
dos e solicita detalhamento dos projetos do Real Parque e da 
viabilização da UBS e da creche no Jardim Panorama. Sr. Vladi-
mir Ávila, informa que o andamento não está como esperado e 
a maior dificuldade está em entrar na área para realizar o le-
vantamento do terreno, ver quais famílias deverão ser removi-
das por estarem em áreas de risco e outros procedimentos 
atrasando a evolução da obra. O terreno já foi desapropriado e 
já se tem a permissão para ser feito o levantamento do terreno. 
Em relação a UBS e a creche já foram discutidas em reuniões 
anteriores, no momento a lei não permite que se faça implanta-
ção na comunidade do Real Parque. No PL 28 está em discussão 
uma readequação da lei para conter essa possibilidade de im-
plantação desses equipamentos. Sr. David, convidado morador 
do Jardim Panorama, pede detalhamento de quantidade de 
moradias poderão ser feitas no terreno. Sr. Vladimir Ávila, recor-
da que o slide apresentado pela Sra. Carolina Rago informa que 
a previsão considera um total de 350 famílias do Jardim Pano-
rama. O terreno tem aproximadamente 11.000m² e para im-
plantação de 350 unidades estima-se um terreno de 7.500m², 
portanto, pode ter mais unidades se necessário. Reforça a ne-
cessidade da contribuição da comunidade para a evolução da 
OUCFL. Sr. Israel Alves Pereira, solicita uma apresentação mais 
concreta na próxima reunião. Sr. Vladimir Ávila, informa que irá 
solicitar do diretor de projetos de SEHAB uma posição sobre a 
possibilidade a apresentação do estudo, mesmo que preliminar, 
de massa e levantamento topográfico para a próxima reunião. 
Seguindo para o próximo item, passa ao Trabalho Social realiza-
do no período, convidando a Assistente Social Sra. Jane Popozo-
glo para apresentar. Informa que teve uma reunião do conselho 
gestor no período e permanece o monitoramento das famílias 
em auxílio aluguel com plantões de atendimento virtual e pre-
sencial por agendamento. Uma visita no Coliseu foi realizada 
para apresentação do novo diretor da DTS-Sul ao empreendi-
mento. Apresenta fotos da obra e da reunião realizada. Informa 
ainda que devido ao aditamento de prazo, o cronograma será 
atualizado. No Panorama houveram avanços, o novo diretor vi-
sitou o local e estratégias estão sendo planejadas para entrar 
na área para reconhecimento do território, selagem e cadastra-
mento das famílias. Sr. Eduardo Della Manna, solicita esclareci-
mentos sobre o montante de recursos da OUCFL destinados 
para o auxílio aluguel. Sr. Odair José Marchetti Júnior, informa 
que fará o levantamento e será apresentado na próxima reu-
nião. Sra. Jane Popozoglo segue a apresentação e aponta a ne-
cessidade de entrar na área para avançar no cronograma. Con-
corda com o apontado pelo Sr. Vladimir Ávila da comunidade 
auxiliar no entendimento para SEHAB entrar na área, realizar os 
levantamentos necessários, selagem e cadastro das famílias 
para montar o Conselho Gestor e a comunidade participar do 
projeto. Sr. Vladimir Ávila. Informa que as transposições ciclovi-
árias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, e passa a pala-
vra a Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, que cumprimen-
ta a todos e informa que em Maio/2022 foi feita a emissão do 
Termo de Permissão de Ocupação de Via Pública – TPOV e em 
Junho/2022 a emissão da Ordem de Serviço. O tempo de execu-
ção da obra não está finalizado devido a necessidade de mane-
jo de árvores na região da Ponte do Jaguaré e readequações do 
projeto da Ponte Cidade Universitária. Sra. Renata Esteves de 
Almeida Andretto recorda que na ATA da 52ª reunião o Movi-
mento Defenda São Paulo solicitou a SPUrbanismo um mapa 
das ciclovias executadas e à executar e informa que até o mo-
mento não recebeu, reiterando o pedido. Pede esclarecimentos 
se consta, no processo da Transposição da Ponte Cidade Univer-
sitária, o contrato assinado com a empresa Habitem Incorpora-
ção e Construção Ltda e acesso aos empenhos e pagamentos 
efetuados desse contrato. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes 
informa que irá enviar detalhamento das ciclovias executadas e 
em projeto. Informa ainda que o contrato da Habitem acredita 
ter no processo SEI. Solicita ao Sr. Vladimir Ávila que envie for-
malmente a Secretaria de Mobilidade e Trânsito o pedido de 
detalhamento de pagamentos. Seguindo o andamento das in-
tervenções, apresenta o melhoramento da Avenida Santo Ama-
ro; Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum (Ber-
nardo Goldfarb); Ciclossarela HIS Panorama e Real Parque; 
Prolongamento da Avenida Faria Lima e alça de ligação à Ave-
nida dos Bandeirantes, a Sra. Antonia Ribeiro, Gerente de Plane-
jamento da SPObras, cumprimenta a todos e inicia citando as 
obras em andamento do melhoramento urbanístico da Av. San-
to Amaro já alinhados com a ENEL e operadoras de telecom os 
enterramentos das redes, essencial para o andamento das obras 
da área ambiental, foi feito informe à Secretaria do Verde sobre 
o início do manejo arbóreo em Junho/2022. Das áreas contami-
nadas o Trecho 1 está 90% liberado e o Trecho 2 em investiga-
ção. As desapropriações estão em andamento dentro do progra-
mado. Apresenta fotos do local. A fase 3 do Largo da Batata foi 
retomado em Dezembro/2021 e tratativas com a ENEL para li-
berar frentes de obra e ter um cronograma mais ágil. O orça-
mento atualizado até o momento (R$ 28.800.000). Nas antigas 
fases 1 e 2, que se aguarda manifestação da CETESB do mate-
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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO 
DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA

REALIZADA EM 13/09/2022

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Às 14h37, do dia 13 de setembro de 2022, 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 53ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue 
com a apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verifica-
ção de Presença; II. Portaria de Nomeação SGM 171, de 20 de 
junho de 2022, designa na qualidade de suplente do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, como re-
presentante da São Paulo Urbanismo, a senhora MARILENA FA-
JERSZTAJN; Portaria de Nomeação SGM 215, de 19 de julho de 
2022 designa na qualidade de suplente do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima, como representante 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o se-
nhor FABIO CERIDONO FORTES; Portaria de Nomeação SGM 
240, de 09 de agosto de 2022 designa na qualidade de titular e 
suplente, respectivamente, para compor o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima, como representantes 
da Secretaria Municipal de Habitação, o senhor MARCELO ESTE-
VÃO DE LIMA e a senhora KÁTIA SILENE BATISTA DOS SANTOS; 
Portaria de Nomeação SGM 264, de 09 de setembro de 2022 
designa na qualidade de suplente para compor o Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, como re-
presentante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licencia-
mento, a senhora ROSANA YAMAGUTI; III. Leitura e Aprovação 
da ata da 52ª Reunião Ordinária (07/06/2022) e da 4ª Reunião 
Extraordinária (14/06/2022) do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima. Ordem do Dia: I. Controle de 
Estoques; II. Aspectos Financeiros: a) Quadro Financeiro; b) Exe-
cução Orçamentária 2021; c) Execução Orçamentária 2022; III. 
Andamento das intervenções: a) Detalhamento das Ações: HIS 
Coliseu; HIS Real Parque (quadra); HIS Panorama; Trabalho So-
cial realizado no período; Transposições Cicloviárias das Pontes 
Cidade Universitária e Jaguaré; Melhoramento Urbanístico da 
Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalis-
ta Erika Sallum (Bernardo Goldfarb); Boulevard Juscelino Kubis-
tchek; Ciclopassarela HIS Panorama e Real Parque; Prolonga-
mento da Avenida Faria Lima e alça de ligação à Av. dos 
Bandeirantes; IV. Informes: a) Projeto de Lei nº 028/2022. Pros-
segue com a verificação de presença, constatando os seguintes 
representantes: Vladimir Ávila, representante titular da São 
Paulo Urbanismo; Rosana Yamaguti, representante suplente da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento; Ester Ione-
cubo de Freitas, representante titular da Secretaria Municipal da 
Fazenda – SF; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante 
titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; 
Fábio Ceridono Forte, representante suplente da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Marcelo Estevão de 
Lima, representante titular da Secretaria Municipal de Habita-
ção – SEHAB; Lucia Noemia Simoni, representante titular da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; André 
Luiz Ferreira Cristina, representante suplente da Secretaria Mu-
nicipal das Subprefeituras; Renata Esteves de Almeida Andretto, 
representante titular do Movimento Defenda São Paulo; Isadora 
Fernandes Borges de Oliveira, representante suplente do Institu-
to dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Eduardo Della Manna, re-
presentante titular do Sindicato das Empresas de Compras, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Co-
merciais de São Paulo – SECOVI; Sérgio Quintero, representante 
titular da Ordem dos Advogados do Brasil; Rosana Maria dos 
Santos, representante titular da Associação dos representantes 
dos Moradores de Favela do perímetro. No decorrer da reunião, 
foi constatada a presença dos seguintes representantes: Neiva 
Trevisan, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Governo; Beatriz Janine Cardoso Pavan Rebelo, representante 
suplente da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
– SVMA. Sra. Mahryan Sampaio Rodrigues, Assessora da Gerên-
cia de Participação da SPUrbanismo, informa que a Sra. Renata 
Esteves sugeriu alterações já acatadas referentes a 4ª Reunião 
Extraordinária e a 52ª Reunião Ordinária do GGOUCFL. Sr. Vladi-
mir Ávila, informa que a ATA da 52ª Reunião Ordinária será 
aprovada no término dessa reunião e a ATA da 4ª Reunião Ex-
traordinária coloca em deliberação. Não havendo manifestações 
contrárias a ATA está aprovada. Ordem do dia. l.) Controle de 
Estoques. Sr. Vladimir Ávila, apresenta o quadro atualizado com 
saldo (19.108,35m²) disponíveis no estoque geral residencial 
para todos os setores da OUCFL. Segue apresentando a evolu-
ção dos estoques no período com o consumido Lei 11.732/95 
(244.719,95m²) e o consumido Lei 13.769/04 e Lei 13.871/04 
(1.046.171,70m²). Informa ainda o Controle de CEPAC total 
convertido (774.914). Apresenta o quadro com total de 5 certi-
dões emitidas no período da reunião passada até a atual. Sr. 
Odair José Marchetti Júnior, Gerente Financeira da SPUbanismo, 
na sequência da reunião, apresenta os Aspectos Financeiros. 
ll.a) Quadro Financeiro de 31/07/2022, destaca total de receitas 
acumuladas (R$ 4.561.914.442), despesas executadas até o 
momento (R$ 2.065.452.780) e o saldo financeiro (R$ 
2.496.461.661). Evolução no período (R$ 3.716.264). Apresenta 
o quadro detalhando os gastos. ll.b) Execução orçamentária 
2021, informa o total de restos a pagar (R$ 15.074.002,98) e o 
liquidado (R$ 4.770.376,43), encerrando a execução de 2021. 
ll.c) Execução orçamentária 2022 de 24/08/2022, apresenta 
quadro detalhando cada dotação, destacando o total empenha-
do de 2022 (R$ 58.373.134,79) e pagos até o momento (R$ 
4.772.658,49). Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, repre-
sentante titular do Movimento Defenda São Paulo, cumprimenta 
a todos e solicita esclarecimentos dos valores pagos em relação 
ao empenhado. Sr. Vladimir Ávila, informa que a programação 
orçamentária do ano seguinte é de acordo com as necessidades 
da operação urbana informadas pelos parceiros executores, 

consultar a este Grupo Gestor para depois fazer o encaminha-
mento. E os encaminhamentos do Presidente Sr. Cesar Azevedo 
teriam que ser feitos ao Prefeito, não a Casa Civil. Não é uma 
questão política para o processo ser direcionado a Liderança do 
PSDB e sim para o Vereador Milton Leite, Presidente da Câmara. 
As informações para os representantes do grupo precisam ser 
mais claras para maior compreensão. Sem dificuldades para 
melhores contribuições e resultados. Sr. Vladimir Ávila, informa 
que qualquer encaminhamento direcionado ao Prefeito passa 
primeiramente na Casa Civil. Com relação a manifestação do 
Presidente da SPUrbanismo, ele tem direito de se manifestar 
sobre as questões apresentadas pelos membros da Sociedade 
Civil. O Conselho traz orientação para melhor condução. As 
competências do grupo estão previstas na lei, a intenção do PL 
foi encaminhada direto para a Câmara por que o Grupo Gestor 
irá acompanhar o programa de investimentos. Todas as ques-
tões foram tratadas seguindo os procedimentos internos de en-
caminhamento da Prefeitura. Sr. Sergio Cordeiro de Andrade, 
Gerente de Gestão Participativa da SPUrbanismo, afirma que os 
encaminhamentos ao Sr. Prefeito são primeiramente enviados a 
Casa Civil. Temos o cuidado de encaminhar tudo que o Grupo 
de Gestão determina e pelas questões apontadas pela Socieda-
de Civil. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, reitera que o 
encaminhamento não foi correto. Sra. Camila Savioli Silveira, 
demonstra apoio as manifestações feitas pela Sra. Renata Este-
ves e aponta para a importância da reformulação integral do 
Regimento Interno também pelo fato da modificação da PL não 
ter sido consultada pelo GGOUCFL. Demonstra preocupação em 
incluir Paraisópolis sem atender as comunidades e questões 
pendentes nas obras já previstas pela Operação Urbana. Aponta 
para a necessidade de uma reunião específica para debater as-
suntos técnicos como leilão de CEPAC e a capacitação de recur-
sos para atender as comunidades listadas na Operação Urbana. 
Sr. Marcos Costa, entende que o Substitutivo do PL atende as 
demandas do Real Parque e do Panorama. Sr. Eduardo Joaquim 
de Carvalho Júnior, representante da Associação Paulista de 
Empresários de Obras Públicas – APEOC, demostra interesse em 
ver o Substitutivo do PL nº 28/2022 para entender o proposto 
pelo executivo. Registra acreditar que o PL gera novas despesas 
e não produz recursos, fazendo lembrar a sugestão dada em 
reunião anterior de uma união com o PL nº 203/2020 que en-
globa o estoque adicional de construção. Sr. Vladimir Ávila pro-
põe encerrar a reunião. Não havendo manifestações em contrá-
rio, agradece pela presença e contribuições de todos, 
encerrando os trabalhos às 17h11.
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