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Gabinete do Vereador
Gilberto Natalini

DA ONU

Sãp Paulo, 24 de outubro de 2018.
Ofício n°396/2018 - 26° GV

Senhor Secretário,
Tenho recebido várias denúncias sobre a existência de um "mercado paralelo"
de venda dos apartamentos do Residencial Espanha na região do Jardim Apurá.
Nas redes sociais são diversos anúncios que Circulam livremente, podendo ser
facilmente identificados os que divulgam a prática ilegal, anunciando apartamentos
por R$ 65.000,00 à vista ou parcelado em até 264 vezes.
Ademais, foram encaminhados os Requerimentos 30/2017 e 32/2017 da
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, sendo inclusive
reiterados, mas até o momento não foi acusada resposta para estes.
Neste sentido,, e dada a atual situação que envolve o "Residencial Espanha",
solicito o pronto encaminhamento das providencias para a investigação de ilícitos
envolvendo a venda e compra de unidades no local, bem como, solicitar sejam
respondidos os quesitos dos Requerimentos supramencionados.
Sou um defensor por moradia em nossa cidade, todavia, de forma sustentável e
dentro da legalidade que deve imperar nas tratativas e projetos públicos.
Neste sentido, contamos com a parcimoniosa atuação desta Secretaria na
busca da realidade do empreendimento, bem como, para o atendimento aos
requerimentos do Legislativo Municipal.
Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de estima e distinta
consideraçãO.
Atenciosamente,
/
Gilberto Natalini
Vereador - Partido Verde (PV/SP)
Exmo. Senhor
Fernando Chucre
Secretário Municipal de Habitação
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Gabinete do Secretário
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro, São Paulo/SP, CEP 01020-900
Telefone:
São Paulo, 22 de novembro de 2018.
À
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (PALÁCIO ANCHIETA)
Viaduto Jacareí, 100 - 7° Andar - Sala 704 - 26° Gabinete de Vereador
Bela Vista - São Paulo / SP
C.E.P.: 01319-900

A/C: V. Sa. Vereador Gilberto Natalini

OFÍCIO N2 1410/2018/SEHAB

ASSUNTO: Respostas ao Oficio N°396/2018, encaminhado pelo Vereador Gilberto Natalini (PV), sobre
denúncias de comercialização de unidades habitacionais do Empreendimento Residencial Espanha e outros.

REFERÊNCIA: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo N° 6014.2018/0002323-8.

Prezado Vereador do Município de São Paulo,
Sr. Gilberto Natalini.

Em atenção ao Oficio N°396/2018, vimos por meio deste prestar esclarecimentos sobre o Empreendimento
Residencial Espanha, sobre os encaminhamentos dados às denúncias de comercialização de unidades
habitacionais recebidos pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), e por fim, dar um posicionamento
sobre aos Requerimentos da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente pendentes de
respostas.

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ESPANHA DeP 346 Unidade %bolo 23/11/2018 11:20 280911

O Empreendimento Residencial Espanha foi concebido para atender as metas físicas de produção de
unidades habitacionais da terceira fase do Programa Mananciais, sendo este financiado pela segunda fase do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Para sua realização foi contratado em 2014 pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) através da Caixa
Econômica Federal (CEF), inserido nas ações da segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV 2). Recebendo aportes financeiros firmados entre o Governo Federal, o Governo do Estado de São
Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo.
Conforme estrutura descrita acima, a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) é responsável pelo
planejamento da composição da demanda e pela seleção das famílias candidatas a beneficiárias de
atendimento habitacional definitivo no Empreendimento Residencial Espanha. Já a aprovação das famílias
indicadas é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF), que pode reprovar a indicação caso não
esteja de acordo com as regras do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
A Caixa Econômica Federal (CEF) também é responsável pelos contratos firmados com os beneficiários, e
pelo cumprimento da proibição da comercialização do imóvel — transferência inter vivos - no prazo de dez
anos, em conformidade com a Lei Federal N° 11.977/2009 e a Lei Federal N° 12.693/2012.

DENÚNCIAS DE COMERCIALIZAÇÃO
Até o presente momento, novembro de 2018, a Secretaria Municipal de Habitação recebeu quatro denúncias
sobre a comercialização de unidades habitacionais do Empreendimento Residencial Espanha, sendo estas de
origens e momentos distintos.
Como primeira medida a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) abriu um único Processo
Administrativo Eletrônico (SEI N°6014.2018/0000891-3), no qual são documentadas todas as denúncias e
oficiadas diversas instituições cabíveis a cada nova denúncia. São elas, (I) Departamento da Polícia
Judiciária da Capital de São Paulo (DECAP); (II) Governo Federal - Ministério das Cidades - Secretaria
Nacional de Habitação; (III) Caixa Econômica Federal - Gerencia Executiva de Habitação; (IV) Ministério
Público Federal - Procuradoria da República do Estado de São Paulo; (V) Ministério Público do Estado de
São Paulo - Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital; (VI) Prefeitura do Município de São
Paulo - Procuradoria Geral do Município; e (VII) Prefeitura do Município de São Paulo - Subprefeitura
Cidade Ademar e Subprefeitura Capela do Socorro.
Como medida central, vem sendo realizadas diversas ações de conscientização quanto a proibição da
comercialização das unidades habitacionais pelo período de dez anos após a assinatura dos contratos. Como
por exemplo, (I) foram instaladas placas informativas nas duas ruas de acesso ao Empreendimento, (II)
foram fixados informes nos painéis de comunicação institucional de diversos edifícios públicos da região,
(III) estão sendo entregues três mil panfletos informativos a população da região, (IV) foram publicizados
informes em diversos jornais do bairro e rádios de grande alcance. Além de terem sido intensificadas as
ações do Trabalho Técnico Social para esclarecimento sobre a proibição aos beneficiários já aprovados.
Caso o Senhor considere necessário, esta Pasta pode abrir uma nova denúncia com base nos fatos
apresentados no seu Oficio, para tanto, solicitamos que sejam encaminhadas mais informações sobre os
casos.

REQUERIMENTOS CPUMMA
Com relação aos Requerimentos N°30/2017 e N°32/2017 aprovados pela Comissão de Política Urbana,
Metropolitana e Meio Ambiente, foi localizado na Secretaria Municipal de Habitação um Processo
Administrativo encaminhado pela Secretaria de Governo Municipal que contém os dois Requerimentos;
ambos deverão ser respondidos até o final deste mês.

Cabe adiantar que os questionamentos apresentados nos Requerimentos foram pauta da Audiência Pública
realizada no dia 15 de maio de 2018, por solicitação da mesma Comissão. Portanto, entendemos que parte
dos questionamentos apresentados foram sanados nessa oportunidade.

Certo do atendimento solicitado, reitero meus votos de elevada estima e consideração.

Fernando Barrancos Chucre
Secretário Municipal de Habitação

Documento assinado eletronicamente por Fernando Barrancos Chucre, Secretário, em 22/11/2018,
às 11:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 82, inciso 1 do Decreto 55.838/2015
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
: https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 012681448
e o código CRC 5491E3A7.

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 6014.2018/0002323-8

SEI n2 012681448

