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No dia 27 de agosto de 2008, às 10:30 hs., reuniram-se nas dependências do Edifício Martinelli, na Rua 
São Bento, 405, Centro – São Paulo, para a 4a Reunião do GT – CENTRO - Biênio 2007/2009, cuja 
convocação contou com a participação dos seguintes membros: Sr Sidney Antonio Eusébio Pita 
(representante do Fórum de Cortiços e Sem teto de São Paulo); Sra Felicia Mendes Dias 5 
(representante do MOHAS); Sr Caio Santo Amore de Carvalho (Representante da PEABIRU); Sra 
Violêta S. Kubrusly (Representante de SEHAB); Sr Paulo Romeiro ( representante do POLIS); e como 
apoio técnico o  Sr Daniel Elie Kalil ( HABI Centro).   É iniciada pela Sra. Violêta que solicita ao Sr Sidney 
que atualize os presentes em relação à aquisição de imóveis no Centro. Sr. Sidney – “Acaba de chegar o 
Daniel, que esta representando o Diretor de HABI Centro, que é o Alonso. O nosso pedido, na última 10 
reunião, foi (trazer informações a respeito) das aquisições de 3 prédios na região central, oriundos da 
votação na Reunião do Conselho Municipal ( que aprovava o repasse do São Vito), onde havia um  recurso 
que viria para o Fundo e outros recursos que viriam somar para que nós pudéssemos estar 
desapropriando esses prédios. A pauta ficou de estarmos discutindo essa questão e saber mais ou menos 
como vamos trabalhar”. Sr. Paulo – “Seria importante falar em termos de recursos também: quanto está 15 
sendo pensado, qual é o total que tem disponível para isso”. Sr. Daniel – “Nesse semestre a gente 
começou alguns processos de desapropriação de prédios na área central,  em conjunto com alguns 
Movimentos, que enviaram lista e (também) com uma lista que a COHAB tinha de prédios desocupados 
aqui no Centro. Essa lista chegou em 20 prédios, e desses, 13 prédios foram encaminhados para 
desapropriação já, a nossa idéia é chegar até algum número um pouco maior do que isso.  No total  20 
temos 15 prédios que já estão ok, outros 2 prédios, não recebemos ainda as matrículas dos imóveis para 
continuar o processo de desapropriação. Então no total vão ser 17 prédios que estão sendo 
desapropriados aqui no Centro”. Sr. Caio – “Eu queria alguns esclarecimentos: por que os da Nova Luz 
não precisam de DIS e porque a opção foi pela Desapropriação de Interesse Social, por que não foram 
usados outros instrumentos”. Sr. Paulo reforça o pedido de esclarecimentos em relação ao quanto será 25 
gasto com essas desapropriações, quantos recursos estão disponíveis e qual a estimativa de unidades. 
Solicita acesso a essa lista. Sr. Daniel esclarece que o DIS é o procedimento mais automático que se tem, 
já que a compra direta não é tão fácil. Quanto ao custo, informa que o valor da desapropriação não fica 
muito distante do valor do prédio no mercado popular, já eu o juiz coloca um perito para apresentar essa 
avaliação. Sr. Paulo – “Na verdade gostaria de fazer um registro: desde o 1o dia da discussão desse 30 
Grupo aqui eu coloquei a preocupação de parar de discutir questões meramente pontuais sobre as 
demandas ou quais prédios serão desapropriados, para discutir uma política integral de habitação para a 
região central, principalmente articulada com a política fundiária. Então ninguém está se colocando contra 
os processos de desapropriação que estão em curso, mas acho que a pergunta do Caio vai muito no 
sentido de tentar fazer com que a gente realmente comece a pensar de uma forma mais ampla, de ter um 35 
caráter de longo prazo nessa política. Acho que vale deixar pelo menos o registro de que a gente, 
independente da desapropriação ou não, espera que se tome essas atitudes que já existem, eu já 
comentei isso, está em Ata da 1a reunião do GT do Centro, que a Prefeitura faça as gestões necessárias 
também para aprovar o Projeto de Lei que existe na Câmara Municipal, para dar encaminhamento para a 
aplicação desse instrumento”. Sra. Violêta – “Eu queria fazer também só um comentário que está 40 
registrada essa preocupação de Paulo sobre essa necessidade, aliás a criação desse GT integrado, e não 
como inicialmente o GT que só fazia uma análise pontual (sobre) um edifício. Eu acho que já caminha 
positivamente para essa possibilidade da gente aqui estar discutindo isso no âmbito de uma ação mais 
integrada. Eu  queria também deixar esse registro que o próprio fato desse GT ter se unido, entre um que 
foi formado por uma discussão pontual e outro que era uma solicitação da Plenária para a discussão da 45 
política pública de habitação para o Centro, já é um avanço positivo nesse sentido. Apesar de que a gente 
aqui está tratando de um assunto que parece pontual , se a gente não fizer uma contextualização dessa 
discussão, acho que pode parecer uma coisa assim, mas que já está dentro de uma perspectiva mais 
integrada do trabalho, já me surpreendo muito positivamente com o andamento disso. Um outro aspecto 
positivo que eu também queria registrar é o trabalho integrado com os Movimentos, porque essa lista 50 
surge de um trabalho integrado com os Movimentos de Moradia da área Central e a Resolução publicada 
também já fala no uso dessa aquisição para os Movimentos que estão no Centro, só para poder criar 
mesmo essa sinergia, uma coisa mais positiva, estamos fazendo de alguma forma”. Sr. Sidney – “Acho 
que esse grupo de trabalho talvez já resgatou o  que existia aqui dentro, que era um grupo que 
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trabalhava integradamente com o Poder Público, trabalhando numa visão de Programa da região central. 
A gente precisa ter claro qual é o tipo de Programa que ele vai estar elencando. Acreditamos que esse 
grupo, esse GT de Trabalho do Centro, permaneça, seja que gestão vier. Nós vamos ter, no ano que vem, 
é que trabalhar a questão da revisão do Plano Diretor em cima disso, a gente tem elementos que vamos 
precisar usar, que seria mesmo essa questão que o Paulo falou e aproveitar aí mesmo processo onde tem 5 
as ZEIS já indicada também. Sr. Daniel informa que, a princípio, se optou por selecionar os imóveis que 
fossem mais fáceis de  desapropriar, onde o processo fosse menos moroso e  mais barata a negociação. 
Dessa forma,  foram selecionados aqueles imóveis que tinham matricula única -  porque é uma 
negociação com um único proprietário -  e de preferência alguns imóveis que estavam desocupados.  
Quanto a quantidade de recursos e unidades previstas, informa que por enquanto se tem destinado 28 10 
milhões para ser gasto nesse Programa. “Ainda não sabemos se esse dinheiro vai ser gasto somente para 
aquisição de prédios ou para aquisição e reforma. Estamos estudando já o repasse da EMURB, através da 
Operação Urbana Centro e do São Vito e recursos da própria Secretaria da Habitação. A previsão desses 
projetos é ainda esse ano, a publicação, a gente espera que seja feita em setembro e os projetos se 
iniciem também em setembro, no máximo em outubro. A previsão de obras é iniciar até maio do ano que 15 
vem,  para entregar daqui há 1 ano mais ou menos. É uma obra muito mais rápida e muito mais barata, 
fizemos uma estimativa usando o valor máximo que poderíamos gastar que seriam 600 reais por m² de 
reforma, que a gente considera até superestimado, para não ter problemas de dotação orçamentária.  Os 
projetos devem se iniciar em setembro, no máximo outubro, porque a gente precisa do Decreto publicado 
antes para entrar nos prédios, já começou também as negociações com os proprietários. Sr. Paulo – 20 
“Esses 28 milhões, estariam locados num Fundo Municipal de Habitação? Que parte é realmente do Fundo 
e que parte não é do Fundo?”. Sra. Violêta – “Estou agradecendo as valiosas informações que Daniel 
está nos trazendo. Ele não vai ter resposta para tudo, então vamos  anotar, por exemplo, essa questão de 
origem e divisão dos recursos: temos certeza que parte dessa quantia que Daniel citou, ela tem como sua 
formadora e como componente, o repasse da desapropriação do São Vito, que não corresponde a todo 25 
esse valor que ele mencionou. Fica como nossa informação, como solicitação para a gente complementar 
o dado, definir a composição e a origem dos demais recursos que ele mencionou aqui, aquilo que Daniel 
não puder nos informar agora, fica como uma tarefa para a gente trazer as informações para o próximo 
encontro, alguns quantitativos podem estar sendo um pouco mais aclarados hoje, mas esse é um trabalho 
que está sendo feito entre o Poder Público e a anuência dos Movimentos”. Sr. Sidney – “ Isso para nós é 30 
novo sim. O que não era novo era que nós sabíamos que tinha o recurso lá da SIURB, mas a dúvidas era 
de quanto ia ser repassado para o Fundo”. Sr. Daniel – “Como a gente ainda não tem o projeto, não 
temos o número final, mas a estimativa é de cerca de 1.400 unidades aqui na região central em todos os 
prédios que a gente tem em processo, os 17. Essas unidades possuem 45 m² de área privativa. Tem 
alguns imóveis que estão sendo pensados ainda, para o Locação Social, se não me engano são 3 imóveis 35 
dessa lista toda; os outros seriam para comercialização mas não tem nada definido ainda, isso está em 
discussão”. Sra. Violêta – “Queria também registrar que sendo uma experiência nova, eu acho que dela 
vai decorrer um grande aprendizado; acho que temos aqui um excelente Laboratório. Quero fazer um 
registro de uma observação minha, pessoal, de arquiteta e urbanista, independente de ser da Secretaria 
Executiva, porque a gente vai iniciar um procedimento bastante valioso que é, na prática, você chegar à 40 
conclusão de como é a desapropriação desses imóveis, e uma coisa muito interessante, nós estamos nos 
beneficiando de alguma coisa que já era para ter sido feito uma reforma total tributária, porque as 
matrículas únicas, agora podem ser um favorecimento, um benefício para essa tipologia de programa. 
Então o que eu acho que vai ser muito útil e positivo é o aprendizado que um Programa dessa natureza, 
totalmente integrado, vai gerar. Eu queria registrar a novidade, o ineditismo e o bom aprendizado e a boa 45 
prática que daí pode ser gerado”. Sr. Paulo – “É muito importante que a gente tenha não só o 
conhecimento, mas possa dar opinião em todas as etapas desse processo de desapropriação, elaboração 
de projetos, negociação com os proprietários, os valores que estão sendo negociados, seria muito 
importante a gente ter clareza disso e tentar entender como é que vai ser daqui para frente, temos que 
realmente saber tudo o que está sendo pensado e executado nesse sentido”. Sr. Sidney esclarece que 50 
quando se referia a processo integrado, também estava tratando da participação das assessorias do 
movimento nos processos de licitação de projeto. Sr. Caio – “Seriam 3 prédios para o Locação Social e os 
demais, em princípio, para comercialização. Nessa projeção que vocês estão fazendo, a comercialização 
seria através da COHAB mesmo, e vocês estão vendo a possibilidade de integrar com recursos da Caixa 
Econômica e da CDHU?”. Sr. Daniel – “Os imóveis que estão sendo desapropriados -  são 6  hotéis, 3 55 
mistos, 2 comerciais e 7 residenciais -  formam os 18 imóveis da nossa lista inicial. Desses 18, já tem 
alguns em andamento. A gente entende que toda parceria é bem vinda, desde que proporcione uma 
maior produção habitacional possível. E quanto às licitações, ainda não sabemos como vai ser feita a 
contratação de projetos, provavelmente vai ser feita por licitação, mas a gente ainda não tem essa 
informação”. Sr. Paulo – “Desde já quero deixar registrado o pedido de que antes de lançados os termos 60 
de parceria ou os termos de referencia para os processos licitatórios, que passem aqui por essa Comissão. 
Sra. Violêta – “Queria também fazer um registro que na proposta orçamentária -  aqui acho que nenhum 
colega está no GT de Acompanhamento Orçamentário - existe na proposta orçamentária do Fundo que já 
foi feita e apresentada à Secretaria Executiva, valores destinados à rubrica, todo mundo sabe, a peça 
orçamentária está saindo daqui para depois ter todos os seus ajustes, não só na Secretaria do 65 
Planejamento, mas eu quero deixar aqui registrada a preocupação na formulação dessa peça 
orçamentária, solicitar os recursos para aquisição de imóveis no Centro, reforma, enfim, o que é 
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necessário que o próprio Fundo venha a ser acionado para dar seqüência a essa ação central. Então 
queria também deixar esse registro, que eu considero positivo”. Sr. Caio – “Tem possibilidade de ter 
alguma parcela desses imóveis para que as reformas sejam feitas através de auto gestão, com os 
Movimentos? Seria uma possibilidade, de repente, de abrir e talvez isso estar integrando esse grupo com o 
de Mutirão, por exemplo, para estar discutindo isso, e não precisa ser só na periferia mas pode ser no 5 
Centro também”. Sra. Violêta – “Eu vou deixar registrado aqui um elogio pessoal mesmo para o colega 
Daniel Kalil, porque ele é um Arquiteto jovem, com muito potencial, que tem tido ótimas idéias e 
desenvolve um trabalho excelente, esse documento que vocês estão analisando agora, é na verdade uma 
forma de trabalho dele, ele é super organizado para trabalhar e isso são documentos intermediários, mas 
já com bastante organização”. Sr. Sidney – “Também temos outros processos com a Caixa e o Governo 10 
do Estado, não impediria que pudéssemos trazer outros créditos que estão talvez com negociação 
avançada”, Sra. Violêta – “Em HABI Centro tem o modus operandi do trabalho e a gente está aqui 
refletindo sobre um trabalho em andamento. O valor dessas sugestões é serem fruto do trabalho do GT 
que integra o esforço participativo tripartite. Então a gente vai levar as sugestões para ver como elas se 
adequam ao Planejamento e ao modus operandi que está sendo usado e utilizado dentro do próprio Poder 15 
Público aqui da Secretaria. Eu não gostaria da gente já agora ter uma definição, posso agregar tal imóvel, 
a sugestão está registrada como produto de trabalho do GT”. Sr. Sidney – “Talvez o Daniel poderia 
depois trazer, porquê entrou alguns e alguns não”. Sr. Daniel – “O critério de seleção do prédio foi 
principalmente preço do imóvel e matricula única exatamente para facilitar a negociação com o 
proprietário e conseguir um menor valor das unidades. Esse valor da unidade foi considerado calculando o 20 
valor gasto para a compra de terreno e o valor para reforma, então seria uma estimativa do valor de 
comercialização”. Sr. Paulo – “É que chama a atenção alguns que são um pouco elevados, principalmente 
um deles na verdade, que chega a R$125.000,00 a unidade. Sr. Daniel – “O valor da unidade a gente 
ainda não tem como definir”. Sr. Caio lembra que a critica ao São Vito referia-se ao valor da unidade, que 
chegaria a R$ 90.000,00; por outro lado, está se comprando um prédio onde a unidade vai chegar a 25 
R$120.000,00. Sr. Daniel – “Esse imóvel provavelmente deve ir para locação social, é um imóvel de alto 
valor histórico, é tombado também, então a gente considera que de repente pode ser interessante trazer 
ele de volta à cidade e não mantê-lo degradado”. Sr. Caio recupera a sugestão apresentada desde a 
priemira reunião , de definição de uma agenda quinzenal, ou toda 3,a feira, que estaria predefinida, e se 
necessário, se contaria com reuniões excepcionais. Sr. Sidney – “Podemos montar essa agenda, mas que 30 
na próxima agenda já tenha coisas avançadas em relação a esses  que estão mais avançados”. Sra. 
Violêta – “Lembrando que a agenda tem que incluir também todos esses outros assuntos priorizados, 
então o Seminário do Locação, criar a agenda que Caio está pedindo há mais de 2 reuniões e a gente está 
aqui para colaborar com vocês e também que ano que vem é ano eleitoral, é biênio de renovação do 
CMH, então a gente deixar isso tudo bastante amarrado, de forma que não aja  nenhuma 35 
descontinuidade”. Sr. Sidney – “Nós, o Movimento,  mais ou menos temos essa agenda montada, a 
gente monta uma agenda e passa para vocês”. Sra. Violêta – “A melhor coisa é ter previamente uma 
data que está reservada para essa tarefa, já tem duas prioridade fundamentais que é esse trabalho aqui e 
mais a locação social na seqüência, na realização de Seminário, que a gente estava pensando em 2 meses 
para faze-lo, por aí”. Sr. Sidney se compromete a enviar a agenda o mais breve possível e a reunião é 40 
encerrada.  


