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sequência da reunião, foram apresentados os Aspectos Finan-
ceiros da Operação Urbana Faria Lima, referente à Abril/2022. 
No Total da Receita, destacou-se, que até o momento, o valor de 
(R$ 4.484.756.312), Receita Líquida de (R$ 830.810.639), des-
pesas no período de (R$ 2.061.736.517) e o resultando em um 
saldo financeiro de (R$ 2.423.019.795). Quanto as Intervenções 
Concluídas, pode-se verificar que não houve alteração em 
Abril/2022 ficando em (R$ 1.710.430.988), referente as Inter-
venções em andamento executadas, temos um total de (R$ 
351.305.529) e as Despesas referente a Fevereiro, Março e 
Abril, totalizando (R$ 3.708.009). A executar (R$ 706.910.027). 
A evolução acumulada no período de (R$ 3.000.000) podemos 
destacar (R$ 1.997.713) referente ao Coliseu, destaco também 
o Gerenciamento (R$ 315.948) e o Trabalho Social (R$ 362.380), 
totalizando de HIS para o período (R$ 3.271.041). Podemos 
destacar em Evolução (R$ 654.050) de desapropriações, da Ci-
clovia Bernardo Goldfarb (Erika Salum) (R$ 633.046) e as Taxas 
de Administração (R$ 457.972). Para a Execução Orçamentária 
do período de 2021, que está encerrada, destacando o que se 
tem o não liquidado à pagar é de (R$ 15.074.002,98) tendo 
como prazo a data de 30/06/2022 para as liquidações. No Em-
penho de Retos a Pagar, destacado até o momento; liquidados 
(R$ 4.775.218,63), com saldo a ser liquidado de (R$ 
9.845.901,11), lembrando que a data limite para o final do pre-
sente mês para serem utilizados os recursos do exercício ante-
rior. Para o Resumo da Execução Orçamentária de 2022, apura-
do um total de (R$ 233.741.800,00), deste já reservados (R$ 
51.269.973,00) e liquidados até 31/05 (R$ 1.796.227,03). A Sra. 
Renata Esteves de Almeida Andretto, em nome do Movimento 
Defenda São Paulo, fez a colocação de duas questões, uma 
questão é o Largo da Batata e a outra questão é um pedido do 
Movimento Defenda São Paulo feito no dia 28/02 para SPUrba-
nismo, solicitando um mapa de Ciclovias executadas e à execu-
tar, contendo a identificação das respectivas ruas e avenidas. 
Expressa não ter registro de resposta desse e-mail. Caso tenha 
sido respondido, solicita identificação e se não foi respondido 
gostaria de reiterar, devido a dificuldade de avaliar sem parâ-
metro, quais as Ciclovias executadas e as a executar. Sr. Vladi-
mir Ávila. indicou a exposição da SPObras relacionado ao Largo 
da Batata e que seria o momento mais adequado para o ques-
tionamento. Em relação as Ciclovias, irá verificar posteriormente 
para responder. A Sra. Camila Savioli, representante titular do 
Instituto dos 231 Arquitetos do Brasil – IAB-SP, cumprimentou a 
todos e apontou uma dúvida da forma apresentada a Execução 
Orçamentária de 2022, como a dotação tem esses códigos, soli-
citou envio de uma legenda ou identificação, acerca do que está 
sendo falado, para mais clareza a que se refere cada valor. Sr. 
Odair José Marchetti Júnior. Sugeriu que se o Conselho delibe-
rar e estiver de acordo, pode-se enviar uma planilha nominando 
a cada dotação. Como isso vem direto do sistema, não da pra 
padronizar. Enviamos em um documento único cada dotação. 
Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto. Endossa a colocação 
da Sra. Camila, facilita a compreensão da informação. Propõe 
que a sugestão oferecida pelo Sr. Odair José Marchetti Júnior, 
fique disponível para consulta. Sr. Vladimir Ávila. Não se opõe. 
Indica que a planilha com os códigos e identificação das dota-
ções, pode-se colocar no site, como uma legenda, para que fi-
que mais claro a aplicação dos valores. Ressalta que essas dota-
ções são genéricas, podendo não especificar a o que elas se 
referem. Seguindo, o próximo item Andamento da Intervenções, 
detalhando as ações do HIS Coliseu. Sr. Jeferson Ribeiro, Enge-
nheiro cumprimenta a todos. Informa o resumo do contrato du-
rante o ciclo anterior, março/abril, o andamento do TAC 04, 
considerando o TAC final da obra. Informa que foram necessá-
rios ajustes nos valores do Termo Aditivo do TAC 04 para cum-
prir o projeto. Devido a esses ajustes, será feito uma análise do 
cronograma da obra para rever a data de entrega. A previsão 
do término é para o próximo ano, sem data exata. De Janeiro a 
Junho a previsão de gasto é de (R$ 5.000.000,00), fora o reajus-
te no preço do contrato, P0. Totalizando em 2022 o gasto de 
(R$ 13.000.000,00) ficando (R$ 10.000.000,00) de gastos para 
o próximo ano. Destaque da evolução de cada prédio, Coliseu 1, 
2 e 3. No fim de Maio foi executado serviços de alvenaria, ges-
so e contrapiso. Sra. Camila Savioli. Solicita mais detalhes e es-
clarecimentos do andamento e previsão de estender o prazo 
novamente. Sr. Jeferson Ribeiro. Aponta que o projeto foi licita-
do com uma previsibilidade de serviços que seriam inseridos. 
Reforça que esse último TAC, foi feito para ajustes na quantida-
de de insumos para executar o processo. Por conta, ainda, dos 
reflexos da pandemia que a construtora sofreu na obra princi-
palmente, o ritmo foi reduzido. Devido ao último TAC, muitos 
dos itens não constavam e a construtora não executou por que 
não tinha como receber retorno desse serviço executado. A fis-
calização de obra decidiu por aplicar as notificações, obedecen-
do administrativamente o que rege o contrato na construtora 
independente de haver ou não necessidade de ajuste nas plani-
lhas. Uma vez aprovado o Termo de Ajuste, a construtora vem 
retomando as atividades e adquirindo material. Em andamento 
um estudo baseado na retomada do ritmo de obra da constru-
tora para determinar novo prazo, estimado para o 1º semestre 
de 2023. Sra. Camila Savioli. Solicita um complemento dessa 
informação pelo Trabalho Social, e como estão tratando junto 
com o grupo de moradores. Sr. Jeferson Ribeiro. Endossa a Sra. 
Camila indicando a importância da transparência junto aos mo-
radores. Sr. Vladimir Ávila. no ponto de pauta do HIS Real Par-
que, da quadra e do HIS Panorama, foi solicitado que a Maria 
José Gullo fizesse a apresentação sendo ela representante titu-
lar da SEHAB; cumprimenta a todos, e informa que o Diretor de 
Obras Silvio ou o Fiscal Engenheiro Josias tinha detalhes sobre 
a quadra. Em relação ao Panorama informou que: continuamos 
sem acesso ao local, as lideranças não permitiram ainda nossa 
entrada. Esse mês tentamos uma reunião com a liderança e 
com o Trabalho Social, solicitaram um prazo de 60 dias para 
atender à solicitação. Sr. Israel Alves Pereira, convidado repre-
sentante das 275 famílias do Real Parque. Solicita esclarecimen-
tos sobre o projeto, terrenos e quantidade de unidades habita-
cionais serão construídas. Sra. Maria José Gullo. Explica que a 
previsão é para atender Panorama e também o Real Parque. O 
projeto não pode finalizar sem terminar o levantamento do 
plano altimétrico. A estimativa para o Módulo 1 para saber a 
quantidade de unidades já foi realizada. Após a desapropriação, 
prepara-se o material técnico e será enviado para a DESAP, 
pertencente da Procuradoria Geral do Município, responsável 
por determinar o valor dos terrenos dentro das duas áreas de 
favela, sendo os acessos restritos, impedindo adentrar a área a 
ser urbanizada. O Panorama é uma área com projeto de urbani-
zação, que está dentro do CEPAC da SPUrbanismo. Foram feitas 
reuniões e pesquisas em outros locais, não existem terrenos ne-
gociáveis nessa região. Sra. Camila Savioli. Solicita maiores es-
clarecimentos em relação as dificuldades de acesso à comuni-
dade e das previsões e aditamentos de prazo das obras. Sra. 
Maria José Gullo. A comunidade deu um prazo de 60 dias para, 
junto às lideranças, tratar do problema do acesso. Existe uma 
resistência dentro da comunidade, um grupo apoiando as inter-
venções e outro contra e outro exigindo que sigam algumas 
condições. Sr. Vladimir Ávila. Complementa que, na última ope-
ração de CEPAC da Faria Lima, não foi destacado recurso para 
Real Parque, portanto o atendimento as famílias só poderão 
acontecer junto ao Panorama, onde está destinado o recurso. 
Fundamental seguir as regras de acordo com a lei. Sra. Camila 
Savioli. Aponta que a lei pode ser modificada pelo executivo. Sr. 
Vladimir Ávila. Concorda e informa que existem alguns procedi-
mentos a serem seguidos com relação a distribuição do recurso, 
apontando as obras que serão feitas. requer uma nova distribui-
ção direcionando o recurso específico para o Real Parque. 
Abrindo a palavra aos convidados, Sr. Eduardo Della Manna, 
Representante do Sindicato das Empresas de Compra, Venda 
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 
de São Paulo – SECOVI, conclui que o Real Parque está condi-

emita-se nota de empenho no valor de R$ 42.109,80 (Qua-
renta e Dois mil, Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos), e 
demais empenhamentos e cancelamentos necessários durante 
o exercício de 2023, que deverá onerar a dotação 83.10.16.122
.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2023.
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Interessado: HESA 159 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S/A
DESPACHO INDEFERIDO:
I - À vista do que consta do presente feito, notadamente 

a informação SEI n.º 075483514, a não apresentação do docu-
mento exigido no item 2 da alínea"c" do artigo 28 do Decreto 
53.364/2012 e em cumprimeto ao §5º do mesmo artigo 28 do 
citado decreto.II - Publique-seIII - Prazo legal de 15 (quinze) 
dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial da 
Cidade, sem oposição, arquive-se.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO 
DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA

REALIZADA EM 07/06/2022

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Às 14h38, do dia 07 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 52ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Ope-
ração Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue com a 
apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verificação de 
Presença; Publicação D.O.C. - Portaria SGM 81, de 09 de março 
de 2022, designa os senhores ADRIANA SIANO BIAZZI e JORGE 
BAYERLEIN, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras; II. Leitura e Aprovação da ata da 51ª Reunião 
Ordinária (08/03/2022) do Grupo de Gestão da Operação Urba-
na Consorciada Faria Lima. Ordem do Dia: I. Controle de Esto-
ques; II. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; b. Execução 
Orçamentária 2021; c. Execução Orçamentária 2022. I. Anda-
mento das intervenções: a. Detalhamento das Ações: HIS Coli-
seu; HIS Real Parque (quadra); HIS Panorama; Trabalho Social 
realizado no período; Transposições Cicloviárias das Pontes Ci-
dade Universitária 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 ligação à Av. dos Bandeirantes; b. Quadro de Planeja-
mento Geral; IV. Consulta ao GGOUCFL sobre a melhor forma 
de encaminhamento da revisão do Regimento Interno do Grupo 
de Gestão; V. Informes: a. Transferência de conjuntos habitacio-
nais real izados no âmbito das OUCs à COHAB-SP 
(6014.2020/0001037-7); b. Simulador do pedido de adesão e 
cálculo de CEPAC para a OUCAE e OUCFL; c. Envio de Carta do 
GGOUCFL à CMSP com sugestão de nomeação da Ciclopassare-
la a ser construída junto à Ponte Bernardo Goldfarb como “Ci-
c l o p a s s a r e l a  J o r n a l i s t a  E r i k a  S a l l u m ” ( S E I  n º 
7810.2022/0000078-2); d. Envio das manifestações de repre-
sentantes 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 representantes: Vladimir Ávila, repre-
sentante titular da São Paulo Urbanismo; Ester Ionecubo de 
Freitas, representante titular da Secretaria Municipal da Fazen-
da – SF; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular 
da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Maria 
José Gullo, representante titular da Secretaria Municipal de Ha-
bitação – SEHAB; Lucia Noemia Simoni, representante titular da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; 
Pedro Caique Leandro do Nascimento, representante titular da 
Secretaria Executiva de Gestão da Secretaria de Governo Muni-
cipal – SGM/SEGES; Renata Esteves de Almeida Andretto, repre-
sentante titular do Movimento Defenda São Paulo; Camila Sa-
violi Silveira, representante titular do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – IAB-SP; Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior, represen-
tante titular da Associação Paulista de Empresários de Obras 
Públicas – APEOP; Eduardo Della Manna, representante titular 
do Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – 
SECOVI; No decorrer da reunião, foi constatada a presença dos 
seguintes representantes: José Armênio de Brito Cruz, represen-
tante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licencia-
mento – SMUL; Jabs Cres Maia Santos, representante suplente 
da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Neiva Trevisan 
representante suplente da Secretaria de Governo Municipal – 
SGM. Passando ao item III do Expediente, consulta os presentes 
sobre a aprovação da ata da 51ª Reunião Ordinária, realizada 
em 08 de março de 2022. Não havendo manifestações contrá-
rias, fica aprovada a ata da 51ª Reunião Ordinária. Ordem do 
Dia, Controle de Estoques. Sr. Vladimir Ávila. Temos um estoque 
geral de 36.298,35 nos setores aqui distribuídos conforme aná-
lise, verifica-se o saldo a cada um deles. Presume-se uma condi-
ção de tranquilidade com relação aos estoques sendo os mes-
mos suficientes para atender as propostas que estão em 
análise. Em relação aos valores de CEPAC, temos um Geral 
2.250.000,00, para a Lei nº 11.732/95 e consumido o valor de 
940.000,00, para as Leis 13.769 e 13.871 o Estoque Geral é de 
1.310.000,00, sendo o consumido depois da publicação da 
13.769 e 13.871, o valor de 244.719,95, e até a presente data o 
consumido é de 1.028.981,70, tendo disponível 36.298,35 e 
13.966,18 sendo objeto de análise. Quanto ao Controle dos CE-
PACs que foram convertidos, e os que estão em circulação são 
26.343 com um saldo total de 199.870. Controle Geral dos Es-
toques, foram leiloados 644.030, de Colocação Privada 136.100, 
e um Total Convertido de 773.787, em Circulação 26.343, um 
Total de 1.000.000 e ao CEPAC restou um saldo de 199.870, 
conforme já havíamos colocado anteriormente. Os empreendi-
mentos que estão em análise na Operação Urbana Faria Lima 
são: o 1º da UPCON, o 2º do Fleury e a 3ª da SP Pinheiros foram 
emitidas as certidões no trimestre entre a última reunião e essa. 
Os processos que estão em andamento temos encerrados o São 
José e o Faria Lima Prime Properties, sendo para o São josé a 
custódia de 190 dias para o seu desbloqueio, gerando uma 
desvinculação de um pequeno estoque e a ACH Engenharia que 
está com a certidão emitida. Sendo essa a situação neste mo-
mento, com os processos todos deferidos ou em análise. Não 
havendo questionamentos ao Controle de Estoques, deu-se se-
guimento aos Aspectos Financeiros apresentados pelo Sr. Odair 
José Marchetti Júnior, Gerente Financeira da SPUbanismo, na 

LTM0H87 Notificação(es) de Penalidade nº 1-176150398 
pesquisada em 15/12/2022

LUI1J81 Notificação(es) de Penalidade nº 1-170291453 
pesquisada em 15/12/2022

LUQ2A66 Notificação(es) de Penalidade nº 1-168433271 
pesquisada em 15/12/2022

LUR9E05 Notificação(es) de Penalidade nº 1-172680823, 
1-172735889, 1-157323022, 1-160195252, 1-174448684 e 
1-177850723 pesquisada em 15/12/2022

LUU9J71
LUW9D42
LUX9J09
RKS5A08
LUW1J63
Total de Placas com Pendência(s): 57
INTERESSADA: TRANSPORTADORA CONTATO LTDA - 

CNPJ N° 43.251.230/0003-06
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0049729-9 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FWO6F46 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
EFO9431 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
NWB7943 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
GAU0189 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
DEF6330 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;

Total de Placas com Pendência(s): 5
INTERESSADA: TSA-TRANSPORTES SCREMIN E ARMA-

ZENAGENS LTDA - CNPJ N° 69.151.595/0001-82
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0049677-2 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EES9J81 Notificação(es) de Penalidade nº 1-178913406,1-180306928. pesquisada 
 em 15/12/2022
EOT9E85 Notificação(es) de Penalidade nº 1-179627653 pesquisada em 15/12/2022
FCW0J63 Notificação(es) de Penalidade nº 1-179392586. pesquisada em 15/12/2022
FII2H71 Notificação(es) de Penalidade nº 1-178961243,1-179036336. pesquisada 
 em 15/12/2022
FKD2D96 Notificação(es) de Penalidade nº 1-179720702 pesquisada em 
15/12/2022 FUP2B97 Notificação(es) de Penalidade nº 1-179638598 pesquisada em 15/12/2022

Total de Placas com Pendência(s): 6
INTERESSADA: XP TRANSPORTES LTDA - CNPJ N° 

14.099.141/0001-18
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0042837-8 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
OZG6917 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PVQ5782 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PVQ5783 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6224 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6227 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6230 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6232 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6236 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWS6249 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWY5276 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWY5282 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWZ5622 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWZ5628 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWZ5631 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PWZ5634 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PXA4231 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
PXA4233 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
QOG3824 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
QOG4205 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
QOP8465 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
QPX4750 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
GVU4H15 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;
OPK4893 CRLV Faltante;CIPP Faltante;CIV Faltante;

Total de Placas com Pendência(s): 23

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE
 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2022/0004472-3 e em especial as manifestações de 
fls. nº 074317452, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor 
de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - CDHU - CNPJ nº 47.865.597/0001-09, 
para pagamento de restituição do saldo do Convênio CDHU/
COHAB 0558/06 para produção de unidades habitacionais no 
Empreendimento Pq. Boa Esperança, com fundamentação legal 
nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na 
Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 
59.175,51 (Cinquenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais 
e cinquenta e um centavos), que deverá onerar a dotação 83.10
.16.122.3024.2.611.3.3.90.93.00.09.0.

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2021/0003349-5 e em especial as manifestações de 
fls. nº 075112822 e 072058253, que acolho, AUTORIZO, o 
empenho a favor de Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP - CNPJ nº 60.850.575/0001-25, para pa-
gamento de acréscimos da remuneração do agente operador do 
FMH - competência 2022, nas fases de administração e gestão, 
comercialização dos empreendimentos Jd. Paquetá, Lidiane II e 
Baronesa do Porto Carrero, e nas fases de produção e comer-
cialização, considerando o início das ações do Programa Pode 
Entrar, com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 
4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se notas de empenho no valor de 
R$ 1.574.219,60 (Um milhão, quinhentos e setenta e quatro 
mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) e R$ 
8.449.626,96 (Oito milhões, quatrocentos e quarenta e nove 
mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), 
que deverão onerar as dotações 91.10.16.122.3024.2611.3.3
.91.39.00.08.0 e 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.91.39.00.00.0
, respectivamente.

 À vista das informações constantes constantes no Processo 
SEI nº 7610.2022/0003250-4, retifico o despacho publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 30/11/22, fls. 94, para 
fazer constar o seguinte: onde se lê: 83.10.16.126.3024.2611
.33914700.09, leia-se: 83.10.16.122.3024.2611.33914700.09, 
ficando ratificados os demais termos do despacho.

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

to de 2007, em conformidade com a Norma COHAB-SP P-094, 
APROVO a prestação de contas da diária de viagem concedida 
conforme despacho 020046691, do (s) responsável (is) abaixo 
identificado (s):

APROVADO - Artigo 2º, incisos V e VI da Lei 10.513/88
CPF:163.024.408-23
Nome/Responsável:Alexsandro Peixe Campos
Período:21 a 23/08/2019
Processo:7610.2019/0002435-2
Valor:R$ 1.992,34
 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2022/0004402-2, e em especial as manifestações de fls. 
nº 073532021, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS 
DE HABITACAO - ABC - CNPJ nº 42.328.708/0001-16, para 
pagamento de mensalidade no exercicio 2023, com funda-
mentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas 
alterações e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, 

INTERESSADA: TSA-TRANSPORTES SCREMIN E ARMA-
ZENAGENS LTDA - CNPJ N° 69.151.595/0001-82

PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0049677-2 
BWV9384 CRY7416 CSK0803 CUC4218 CUC4219
CUC4220 CUC4229 CUC4230 CUC4239 CZX6820
DPB2420 DPC3670 DPC3725 DPC3810 ECS3J21
ECU5A67 EGG4C09 EHH7217 EHH7390 EHH7400
EHH7430 EHH9342 EJY6867 EVA5595 EVW1C85
EWU4905 EXG9I72 FOY4G84 FPB4F93 FXX6A97
GDT0D22 GEL3E63

Total de Placas Autorizadas: 32
INTERESSADA: XP TRANSPORTES LTDA - CNPJ N° 

14.099.141/0001-18
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0042837-8 

DEU0210 DEU8380 DGA5I62 DMC1909 EJV0I69
EUV6834 EVU1112 FFF5I63 GRR1036 GSW9694
GVU4723 HHF9491 HHF9496 HJI0145 HJI0147
HJZ9958 HKB5636 HMF9515 HMF9521 HMF9F03
HOB3435 HOB8434 HOB8613 HOB8614 NYF1738
NYF1741 OPD5547 OPD5579 OPE7380 OPG9574
OPG9579 OPG9583 OPH9609 OPH9617 OPK4872
OPK4880 OQG9423 OQG9426 OQR6187 OQR6190
OQR6192 OQR6194 OVD1058 OZG1019 OZG1524
OZG3290 OZG6650

Total de Placas Autorizadas: 47
 CANCELAMENTO(S)/EXCLUSÃO(ÕES) REFERENTE(S) 

AOS REQUERIMENTO(S) DE LICENÇAS ESPECIAIS DE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÕES ESPE-
CIAIS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 
EDITADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO(DOC)

INTERESSADA: COTRALTI  COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ALTO TIETÊ - CNPJ N° 
67.901.140/0001-01

PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0042154-3
REFERÊNCIA: DOC datado de 22/11/2022; PÁGINA 78

PLACA MOTIVO
DSL3D40 Plano de Atendimento a Emergências - PAE: VENCIDO EM: 05/12/2022.

Total de Placas Canceladas: 1

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

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

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

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA - CNPJ N° 47.673.793/0001-73

PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0046724-1 
Pendência Geral: PROCESSO: 6020.2022/0046724-1 

- -REQUERIMENTO COM O TOTAL DE 71 PLACAS. / DOCU-
MENTOS FALTANTES: CRLV , PARA TODAS AS PLACAS.
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
RUE1A62 Notificação(es) de Penalidade nº 1-178637221 pesquisada em 15/12/2022

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: IC TRANSPORTES LTDA - CNPJ N° 

49.871.213/0001-88
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0043402-5 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
GFZ5033 CIPP Vencido;
CFC0694 CRLV Ilegível;
DRR2989 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000060294 e 5-000060295 
 pesquisada em 15/12/2022

Total de Placas com Pendência(s): 3
INTERESSADA: TRANSGUTO TRANSPORTE RODOVIÁ-

RIO LTDA - CNPJ N° 08.595.107/0001-31
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0045681-9 
Pendência Geral: INFORMAMOS QUE NÃO FOI PROTO-

COLADO OS DOCUMENTOS: CRLV; CIP E CIPP PARA AS 57 
PLACAS DO REQUERIMENTO DE 19/10/22.
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)

RKF4C00
RIT5D72
RKV4I42
KZX6J12
FDZ2E38
FDZ2E39
FDZ2J47
FDZ2J48
KNL8E79
KOB7A96
KPI2B20
KUY9C78
KVF3D88
KVF7G83
Notificação(es) de Penalidade nº 1-173390791 e 

1-179936305 pesquisada em 15/12/2022
KVH3C33
KVL3C18
KVN3F17
KVO2J24
KVR3B83
KWH0J41
KWO4A20
KXE3E63
KXE4J64
KXF6D91
KXL6A10
KXL6A11
KXN6F54
;Notificações de Penalidades de Trânsito/Produtos Perigo-

sos: verificou-se a existência de 11 notificações.
KXO7D01
KXS4B63
KXT6A34
KXT6A35
Notificação(es) de Penalidade nº 1-177543017 e 

1-177616888 pesquisada em 15/12/2022
KXU4A30
KXU6H19
KYB4J48
KYB5G35
KYC3A04
KYD5C92
Notif icação(es)  de Penal idade nº 1-177902105, 

1-177901721 e 1-177901724 pesquisada em 15/12/2022
KYF5H02
KZX6J12
LMS5G57
Notif icação(es)  de Penal idade nº 1-169268428, 

1-171115095, 1-160366116 e 1-166742206 pesquisada em 
15/12/2022

LPL2E79 Notificação(es) de Penalidade nº 1-176390136 
pesquisada em 15/12/2022

LPY5J23
LRS4A23
LRS4A25
LRS4A42
LRS4A43
LRS4A44
LSX5J74 Notificação(es) de Penalidade nº 1-176599996 e 

1-176722175 pesquisada em 15/12/2022

e049069
Realce
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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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