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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA LINHA VERDE

MAPA DE AÇÕES

1. Criação do Grupo de Trabalho para tratar da Implantação/Operação da Linha Verde:

Imediatamente após ao anuncio da Linha Verde foi criado, entre as Secretárias envolvidas na
consecução do Projeto Linha Verde, um “Grupo de Trabalho” para tratar exclusivamente do
planejamento para a implantação/operação desse projeto. Convenientemente composto
por servidores com autoridade para decidir sobre questões técnicas, financeiras, jurídicas e
administrativas, foram estabelecidas reuniões ordinárias semanais onde, notadamente, a
elaboração de um cronogama físico emerge como um expediente fundamental para integrar
e, principalmente, orientar as ações a serem empreendidas pelas secretarias envolvidas com
a Linha Verde.
Até o momento este grupo de trabalho realizou 25 reuniões ordinárias, 5 extraordinárias e 1
de atestação, com os devidos arrazoados lavrados, como também, outras reuniões extra
ordem para analises de conformidades e deliberações técnicas as quais foram realizadas
sempre com vistas a consecução das metas previstas no cronograma.
2. Elaboração do Cronograma:

Já na sua primeira reunião, o Grupo de Trabalho Linha Verde elaborou um cronograma Físico
contemplando 16 itens e subitens operacionais os quais planificam sistematicamente
expedientes técnicos, administrativos, jurídicos e financeiros dispostos em blocos como se
segue:
a.







b.

Técnico:
Licenciamento Ambiental
Topográfico
Sondagem
Projetos
Interferências concessionadas
Aquisição do material rodante
Obras de pavimentação,drenagem, arte, sinalização, elétrico e iluminação
Admnistrativo

 Aquisição das áreas
 Licitação do material rodante
 Licitações das obras de pavimentação, drenagem, arte, sinalização, elétrico e
iluminação
 Licitação das obras do material rodante
 Negociação para implantação dos carregodores
 Convênio com o Governo do Estado de São Paulo
c.

Jurídico

 Instituição da Linha Verde
 Decretos de Utilidade Pública
 Regularização das áreas
d.

Financeiro

 Regularização fiscal e contábil legal para implantação da Linha Verde
 Desembaraço fiscal e contábil para aquisição de ensaios, testes e estudos
complementares à área técnica.

