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Às 14h52min, do dia 04 de abril de 2018, no Auditório do 15º andar do Edifício 1 

Martinelli, sala 154, o Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo 2 

Urbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia os 3 

trabalhos da Reunião Macro Temática sobre Patrimônio Histórico e Ambiental. 4 

Em seguida, cumprimenta os presentes e agradece a vinda de todos. A Sra. Patricia 5 

Saran toma a palavra e apresenta uma breve agenda com as atividades a serem 6 

desenvolvidas, contendo as reuniões temáticas, setoriais e dos colegiados específicos 7 

a cerca do tema da revisão da lei em questão. A Sra. Katia Canova toma a palavra e 8 

avisa aos presentes que o presente material já foi apresentado na comissão executiva, 9 

e será novamente apresentado nesta reunião. A apresentação dá-se início e explora 10 

as temáticas de embasamento legal dos Núcleos Regionais de Planejamento 11 

(destacando que a Secretaria Municipal de Cultura ainda não faz parte, mas que 12 

deverá  fazer devido a sua importância estratégica), Contextualiza com a Nova 13 

Agenda Urbana proposta pela Onu-Habitat 2016, apresenta projetos relativos a nova 14 

agenda urbana, ressalta a mudança de paradigma no planejamento urbano, apresenta 15 

referencias internacionais sobre os assunto, situa o projeto no âmbito do Plano Diretor 16 

Estratégico da cidade, apresenta os perímetros dos distritos centrais e da Operação 17 

Urbana Centro, esclarece o embasamento nos planos regionais, cuja origem se dá 18 

através das demandas apontadas pela região, juntamente com os desafios para a 19 

região. Apresenta também um diagnostico da vulnerabilidade e das características do 20 

território, sejam elas geológicas, sociais, demográficas ou ambiental-climáticas e 21 

simula a viabilidade de transformação pela transferência do potencial construtivo de 22 

bens tombados. Apresenta, segundo os instrumentos apresentados no PDE, a 23 

aplicação de determinados instrumentos no perímetro da intervenção proposto. 24 

Aborda ainda as temáticas de planejamento, incluindo os Territórios de Interesse da 25 

Cultura e da Paisagem, os TICP’s, a temática da transferência de potencial construtivo 26 

no âmbito das Zonas Especiais de Preservação Cultural, as ZEPEC’s. Apresenta suas 27 

considerações finais, recomendando a avaliação do volume do potencial construtivo e 28 

outros fatores. Apresenta por último uma simplificação do rito de aprovação dos 29 

Projetos de Intervenção Urbana - PIU. A Sra. Rita Gonçalves toma a palavra e 30 

apresenta os conceitos e objetivos genéricos do PIU, explicando o instrumento, 31 

informando ainda que fica a cargo da área de desenvolvimento da São Paulo 32 

Urbanismo a coordenação da elaboração dos projetos. Explica o rito de aprovação do 33 

PIU, considerando suas etapas de participação pública. A Sra. Katia Canova toma a 34 

palavra e informa sobre o envio do documento por parte do IAB e procede com sua 35 
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leitura. Os representantes da Secretaria do Verde pedem o envio de cópia da 36 

respectiva carta. A Sra. Mariana Rolim, Diretora do Departamento do Patrimônio 37 

Histórico – DPH, toma a palavra e informa que há um desconhecimento por parte do 38 

Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB nos trabalhos do Departamento do Patrimônio 39 

Histórico - DPH e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 40 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, e informa que os 41 

processos, atrasados há décadas, foram sanados pela atual administração. Convida 42 

IAB a realizar uma vizita ao DPH. Enfatiza que é necessário se observar que há 43 

muitos instrumentos a serem aplicados na área de patrimônio. Informa que há 44 

conversas com a SMUL para se alterar a forma da Transferência de Potencial 45 

Construtivo - TPC, facilitando a adoção do instrumento para pequenos proprietários. 46 

Pede que haja um esclarecimento maior em relação ao patrimônio ambiental e as 47 

características ambientais. Esclarece que é bastante complicado quantificar e 48 

comprovar custos de restauro de bens para fins de benefícios dos instrumentos 49 

públicos. Coloca o DPH a disposição para avaliação dos instrumentos e construção. A 50 

Sra. Suely Mandelbaum toma a palavra e informa sobre a solicitação realizada há 51 

dois ou três anos atrás, que aciona a Operação Urbana Centro para ser emitido um 52 

parecer em relação ao retrofit dos edifícios. Estabelece uma necessidade de conversa 53 

com o Corpo de Bombeiros para que se façam medidas específicas em relação aos 54 

retrofit. Sugere que se faça na região central as primeiras experiências de viabilização 55 

do retrofit. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e informa que o Corpo de Bombeiros 56 

já possuí uma instrução normativa específica para patrimônio tombado. Informa que o 57 

Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais possuí uma experiência muito 58 

interessante na temática e que seria de grande interesse que o Estado  de São Paulo 59 

pudesse aproveita-la. A Sra. Suely Mandelbaum toma a palavra e ressalta que o 60 

continente europeu também possuí diversas experiências interessantes na área em 61 

questão. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e afirma que os técnicos são 62 

criteriosos em relação as questões ligadas a manutenção e investigação do patrimônio 63 

integral da edificação ou apenas do patrimônio da fachada. Ainda sobre a carta 64 

enviada pelo IAB, informa que a posição do DPH é a de ser totalmente contraria a 65 

manutenção total de uso comercial nos edifícios, salienta que DPH é favorável a 66 

mudança de uso dos edifícios, sempre que esta for pertinente e adequada. A Sra. 67 

Eneida Heck toma a palavra e ressalta que a proposta de congelamento momentâneo 68 

do instrumento de transferência do potencial construtivo é uma proposta de ideia 69 

conjunta entre a São Paulo Urbanismo, o DPH e a Comissão da Operação Urbana 70 
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Centro. Propõe que a região central possa ser o laboratório de aplicação dos 71 

instrumentos de transferência do potencia construtivo. Solicita ao DPH, bem como aos 72 

outros departamentos responsáveis, que complemente o instrumento, a fim de 73 

aprimora-lo. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e ressalta a importância e a 74 

eficiência do instrumento em questão, mas salienta que melhorias sempre podem 75 

ocorrer. O Sr. André Pina toma a palavra e afirma que a compatibilização é 76 

necessária entre a legislação a ser proposta e o Plano Diretor Estratégico - PDE da 77 

cidade. Afirma também que revisão não pode contrariar o PDE, e defende que o PDE 78 

definiu determinados limites considerando uma possível ação predatória em relação 79 

ao pagamento da outorga onerosa. A Sra. Eneida Heck toma a palavra e ressalta a 80 

existência de trava relativa ao FUNDURB, limitando o instrumento a 5% do valor 81 

arrecadado pelo fundo, e concorda com a compatibilização entre regulamentações. 82 

Cita ainda que quem faz o controle é a Secretaria Municipal de Cultura, bem como 83 

também a mesma que acompanha o processo de restauro. A Sra. Mariana Rolim 84 

toma a palavra e concorda que se precisa chegar a um denominador comum entre os 85 

instrumentos, as legislações e suas aplicações. Entretanto esclarece que esse 86 

instrumento, da maneira que esta, não atinge as necessidades impostas pela cidade. 87 

O Sr. André Pina toma a palavra e ressalta que a manutenção do bem imóvel é dever 88 

do proprietário, e que a legislação busca apenas mitigar a diferença que um bem 89 

tombado requer, considerando muitas vezes, sua delicada preservação histórica. A 90 

Sra. Mariana Rolim toma a palavra e enfatiza que não se pode realizar uma obra em 91 

um patrimônio histórico de qualquer maneira e forma, e que muitos bens requerem 92 

pesquisa intensa para que o processo de reforma possa ser aprovado e executado. O 93 

Sr. André Pina toma a palavra e lembra aos presentes que, infelizmente, muitas das 94 

obras, ditas obras de restauro, não são aplicadas as devidas técnicas e obediências 95 

às características de preservação históricas. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e 96 

informa sobre os rigorosos processos a que um edifício histórico deve ser submetido. 97 

A Sra. Joyce Reis toma a palavra e esclarece que há varias políticas para a aplicação 98 

dos instrumentos previstos no Plano Diretor Estratégico. Ressalta que o centro é um 99 

universo muito significativo de bens tombados e um campo fértil para a aplicação do 100 

instrumento em questão. Pede que seja considerada as peculiares e características da 101 

ocupação urbana da área central. Faz uma clara distinção entre certidão e declaração, 102 

para averiguação dos números. Cogita ainda que para uma correta analise será 103 

necessário uma simulação temporal do instrumento. A Sra. Eneida Heck toma a 104 

palavra e propõe um estabelecimento de travas para o mecanismo. A Sra. Joyce Reis 105 
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toma a palavra e propõe que a Operação Urbana possa abrigar esse potencial 106 

construtivo adicional, e esclarece que esses procedimentos devem ser 107 

minuciosamente analisados. O Sr. André Pina toma a palavra e ressalta a existência 108 

de direito adquiridos, mas que, quando não há supressão da lei, ambas, no caso de 109 

não contraditórias, devem ser obedecidas. A Sra. Joyce Reis toma a palavra e 110 

informa sobre os regramentos específicos, e que eles fazem parte do escopo da Lei da 111 

Operação Urbana. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e ressalta a distinção entre 112 

potencial construtivo e direito de construção. O Sr. Vladimir Ávila toma a palavra e 113 

ressalta que as abordagens não são contraditórios, apenas são diferentes.  Reforça 114 

que o PDE deu as diretrizes, inclusive solicitando a revisão da OU Centro. Cita ainda 115 

que o Plano Diretor não prevê tudo, e ressalta a necessidade de planos específicos 116 

para determinadas situações. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e questiona se há 117 

aumento do perímetro da OU Centro, e se há diferença no tratamento das regiões 118 

como o Distrito da Luz e o Distrito do Pari. A Sra. Katia Canova toma a palavra e 119 

informa que todos os estudos estão em fase inicial. Cita também que são possíveis 120 

diversos destinos a atual Operação Urbana Centro, sendo possível sua extinção, sua 121 

transformação em uma Área de Estruturação Local - AEL, numa nova Operação 122 

Urbana ou ainda em um Área de Intervenção Urbana - AIU. Ressalta que neste 123 

momento, toda avaliação e proposta é bem vinda, e que todas as análises, sob as 124 

mais diferentes óticas e aspectos, serão analisadas. A Sra. Tereza Maria Emídio 125 

toma a palavra e relaciona o processo de ocupação com a questão da presença de 126 

áreas verdes. Questiona se não há mais áreas para o desenvolvimento do verde na 127 

região. Cita que determinadas árvores, ainda que exóticas, não podem ser cortadas na 128 

área do Brás, considerando a baixa massa arbórea, e questiona como podemos 129 

fomentar a arborização das áreas em questão. Cita a recuperação do projeto do Arco 130 

Tiete, para que o modelo de estudo possa ser aproveitado. O Sr. Sergio Arimori toma 131 

a palavra e ressalta que não há previsão de criação de parques significativos na 132 

região, e cita o tombamento de áreas verdes em determinadas regiões e pede que 133 

haja um tratamento especifico dessa temática na revisão do marco regulatório. A Sra. 134 

Tereza Maria Emídio toma a palavra e ressalta que há diversos casos em que áreas 135 

remanescentes, somadas a pequenas doações, podem se transformar em parques 136 

lineares ou em massas verdes significativas. Cita o exemplo da Empresa Linhas 137 

Corrente, que procurou a administração pública na gestão passada para uma doação 138 

de área para a criação de um parque, mas que se inviabilizou devido a uma 139 

contaminação e a um consequente passivo ambiental. Cita que a questão de 140 
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tombamentos, não de imóveis, mas de regiões e bairros, é defendida por varias 141 

pessoas. Cita ainda que o patrimônio deve ser avaliado também sobre o ponto biótico, 142 

da ótica do verde. A Sra. Katia Canova toma a palavra e ressalta que tudo isso 143 

constrói e compõe o termo “paisagem”. A Sra. Lia Mayumi toma a palavra e informa 144 

que o COMPRESP trata do patrimônio ambiental, da paisagem construída 145 

artificialmente, e que tem por atribuição a preservação de paisagens significativas. 146 

Reflete que a discussão não é exatamente a discussão da revisão da OU Centro, mas 147 

sim um debate maior, para a construção do de áreas para além das questões 148 

expostas e propõe que as novas áreas sejam outras Operações Urbanas ou outro PIU. 149 

Declara ser contrária a acabar com a OU Centro, por se perder o foco do centro 150 

histórico. Propõe que haja um desdobro e não uma troca total com aumento da área. 151 

Informa sobre o tombamento dos Bairros da Liberdade e da Bela Vista. Esclarece que 152 

há muita diferença morfológica entre as regiões anexadas no estudo. Repudia o 153 

avanço ao norte dos limites da atual operação. Cita que a única inclusão de áreas 154 

mais justificáveis são ao sul dos limites da atual operação. Solicita que sejam 155 

justificadas as vertentes de crescimento ao norte dos limites da atual operação. A Sra. 156 

Katia Canova toma a palavra e salienta que o olhar é realizado de fora pra dentro, de 157 

um contexto maior para um menor, e salienta também o quanto o setor sudeste já foi 158 

alvo de largo investimento público. Cita também a dinâmica da cidade, e dos prejuízos 159 

que o vetor norte possui, considerando as barreiras ferroviárias. Cita que cabe no 160 

instrumento um mecanismo próprio para a avaliação de assuntos específicos. Aventa 161 

também a possibilidade da Operação Urbana já ter alcançado seu potencial máximo, 162 

necessitando expandir seus limites para regiões menosprezadas ao invés de regiões 163 

já qualificadas. O Sr. Paulo Maia toma a palavra e cita a necessidade de 164 

planejamento para conter as invasões. Cita que há um desgaste muito grande da 165 

administração em relação aos enfrentamentos de reintegração de posse de áreas 166 

públicas. Cita a morosidade das ações públicas e da rapidez da ocupação de áreas 167 

públicas que, segundo relato, são realizadas por gangues e grupos organizados. 168 

Reforça a necessidade de serem obtidos recursos imediatos para ações efetivas e 169 

definidas. Cita a necessidade da criação de sentimento de pertencimento, para 170 

apropriação dos espaços públicos e do seu cuidado pela população local. Pede que se 171 

tenham meios de incentivar programas junto às comunidades para interação com as 172 

obras publicas. A Sra. Marilena Fajersztajn toma a palavra e ressalta que sob a ótica 173 

do patrimônio, faz sentido a questão de relativizar o perímetro para o sul, mas que na 174 

ótica do sentimento de pertencimento, as áreas do Brás e do Pari fazem parte da 175 
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região do centro. Salienta também que a área de estudo deve ser maior que a 176 

especifica área alvo, então reforça que o PIU é uma área de estudo, mas que ainda 177 

não se sabe qual será o perímetro ou o instrumento a ser escolhido para a intervenção 178 

local. A Sra. Mariana Rolim toma a palavra e esclarece que é importante o estudo e a 179 

intervenção na área como um todo, mas que o entendimento é que essas áreas novas 180 

demandaram instrumentos diferentes. A Sra. Tereza Maria Emídio toma a palavra e 181 

esclarece que a previsão de novos parques esta incluída no quadro sete do PDE, e 182 

que, portanto, deve-se seguir as diretrizes lá colocadas. O Sr. Luis Otávio toma a 183 

palavra e questiona como se fará a participação da Secretaria do Verde no processo 184 

de expansão das áreas verdes. A Sra. Tereza Maria Emídio toma a palavra e cita que 185 

a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente certamente apoia a criação de novos 186 

parques e áreas verdes, cabendo ainda estabelecer como será esse apoio. A Sra. 187 

Patricia Saran toma a palavra e faz duas solicitações de encaminhamento: 1 – 188 

Propõe que os trabalhos sejam continuados junto à comissão da referida Operação 189 

Urbana. Saliente que haverá uma próxima reunião relativa às vulnerabilidades sociais. 190 

Indica que as proposituras serão apresentadas pelas secretarias e apresentadas a 191 

São Paulo Urbanismo. 2- Propõe que no dia 9 de maio se faça a agenda relativa à 192 

Macro Temática de Habitação e Vulnerabilidade Social, que é acatada por todos. Por 193 

fim, informa aos presentes que o CONDEPHHAT E O IPHAN serão convidados a se 194 

unir aos trabalhos. Não havendo mais nada a ser tratado, encerram-se os trabalhos. 195 


