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Às 14h29 do dia 17 de fevereiro de 2020, no Auditório do 15º andar do Edifício Martinelli, a Sra. 1 

Joyce Reis Ferreira da Silva, representante titular da São Paulo Urbanismo, toma a palavra, 2 

cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a 168ª Reunião Ordinária da Comissão 3 

Executiva da Operação Urbana Centro. I) Expediente: I. Verificação de Presença; II. Leitura e 4 

aprovação das atas da 167ª Reunião Ordinária (25/11/2019) e 31º Reunião Extraordinária 5 

(16/12/2019) da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro; III. Ratificação das datas 6 

das reuniões ordinárias previstas para 2020; IV. Informe sobre os recursos investidos nas 7 

etapas de execução da Praça das Artes; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros (Quadro 8 

Financeiro Trimestral); II. Andamento das intervenções realizadas com recursos da Operação 9 

Urbana Centro; a) Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; b) Detalhamento das ações: HIS 10 

da Rua Sete de Abril; Contratação do Censo de Cortiços; III. Deliberação: solicitação de 11 

atualização dos recursos necessários para a intervenção aprovada – HIS Rua Sete de Abril / 12 

Resolução Comissão Executiva 003/2016. Feita verificação de presença, verifica-se a 13 

existência de quórum para a continuidade dos trabalhos, aguardando a chegada de mais um 14 

membro para qualificação deliberativa. Registra que estão presentes representantes da SP – 15 

Urbanismo, SEHAB, SMDU, Associação Comercial de São Paulo, FEBRABAN, Centro Gaspar 16 

Garcia de Direitos Humanos, Movimento Defenda São Paulo e Instituto de Engenharia.   II. Sra. 17 

Joyce Reis Ferreira da Silva prossegue informando que foram enviadas aos representantes 18 

as atas da 167ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, 19 

ocorrida em 25/11/2019 e 31ª Reunião Extraordinária da Comissão Executiva da Operação 20 

Urbana Cento, ocorrida em 16/12/2019, acrescenta haverá ainda ratificação das datas das 21 

reuniões, além de apresentação de quadro síntese e informe sobre os recursos investidos nas 22 

etapas de execução da Praça das Artes, que havia compromisso de apresentação pela 23 

Secretaria de Cultura (SMC). Quanto as atas enviadas, pergunta aos presentes se alguém tem 24 

alguma ponderação a fazer ou registrar Sra. Suely Mandelbaum, representante do Movimento 25 

Defenda São Paulo, informa que não esteve presente na Reunião Extraordinária e que só pode 26 

aprovar a ata da Reunião Ordinária. Sra. Patrícia Saran, Gerente de Gestão Participativa da 27 

SP-Urbanismo, informa que não receberam nenhum apontamento por via eletrônica sobre os 28 

textos. Consideradas aprovadas as atas de ambas as reuniões, cujas assinaturas serão 29 

recolhidas no decorrer desta reunião. III. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva registra a chegada 30 

da representante de SMC, apresenta o quadro de datas previstas para reuniões ordinárias do 31 

ano corrente, considerando a periodicidade mensal das reuniões desta CE, mantendo o 32 

mesmo parâmetro de realização e questiona os presentes sobre a aprovação do calendário 33 

deste ano. Sem haver questionamentos dos presentes é aprovado o referido cronograma. IV. 34 

Sra. Lia Mayumi, representante de SMC, realiza apresentação em caráter de informe sobre a 35 

execução de obra da Praça das Artes, conforme solicitado na 31ª Reunião Extraordinária 36 

ocorrida em dezembro último. Apresenta um resumo das despesas de implantação da Praça 37 

das Artes a partir de informações fornecidas pelo setor financeiro da SMC. Discorre que a obra 38 

foi executada até o momento em duas fases, realiza apresentação da construção e explana 39 
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brevemente sobre o faseamento das obras. Frisa que na fase dois houve emprego parcial de 40 

recursos da OUC e o edifício não foi totalmente concluído, estando pendente alguns serviços e 41 

a terceira fase não foi executada. Apresenta a perspectiva da fase um, com uma divisão dos 42 

recursos em três tipologias, para a execução das plantas expropriatórias os recursos vieram 43 

parte do FUNDURB, no valor de R$ 635.385,51, e parte do Orçamento da SMC, no valor de R$ 44 

69.650,00, totalizando R$ 705.035,5 sendo que os recursos foram transferidos direto para a 45 

SIURB, órgão responsável pelo gerenciamento e contratação das obras. Em relação às 46 

desapropriações, apresenta planilha resumo e esclarece que as ações foram pagas com 47 

recursos do FUNDURB, no valor de R$ 22.410.777,85, recursos da OU Centro através da 48 

Resolução 002/2016, no valor de R$ 8.050.060,70 e SMC, no valor de R$ 585.671,98 49 

totalizando R$ 31.046.510,53, sendo que esses foram disponibilizados para DESAP – SNJ. Por 50 

fim demonstra os recursos empregados em projetos e obras, sendo que na fase um os 51 

recursos de projetos e obras são oriundos do FUNDURB, no valor de R$ 145.937.578,87 + R$ 52 

1.113.471,77 para projetos e ligação de energia elétrica. Uma parte dos recursos de projetos 53 

oriunda do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de R$ 1.100.000,00, sendo 54 

que os recursos foram também transferidos à SIURB para execução das obras e totalizaram o 55 

valor de R$ 148.151.050,64. Em relação a fase dois, esta teve recursos provenientes da OUC, 56 

liberados pela resolução 03/2014, e recentemente houve aditamento por parte da OUC, por 57 

meio da Resolução 07/2019. Trata-se de um resumo a ser apresentado a titulo de prestação de 58 

contas quanto a escala de valor de implantação da Praça das Artes. Sra. Joyce Reis Ferreira 59 

da Silva ressalta que a maior parte das obras em âmbito da OUC é fruto de uma composição 60 

de recursos dada a pouca disponibilidade de recursos, dada a arrecadação sem tanta 61 

expressão e o porte dos empreendimentos. Ordem do dia. I. Sra. Maria de Fátima N. Niy, 62 

gerente de gestão financeira da SP-Urbanismo, apresenta quadro financeiro trimestral, 63 

demonstra que da última apresentação, feita em novembro passado, apenas houve alteração 64 

de receita financeira, com evolução de R$ 231.162,00, não havendo alteração nos demais 65 

itens. Informa os valores arrecadados até dezembro – R$ 66.871.937, sendo obras já 66 

executadas no valor de R$ 12.540.702,00. Quanto às obras em andamento, já foram 67 

executados R$ 35.776.094,00, com saldo em conta no valor de R$ 31.095.843, sendo R$ 68 

12.913,385,00 valor disponível para decisão da Comissão Executiva. II a. Sra. Joyce Reis 69 

Ferreira da Silva prossegue com a apresentação do Quadro Físico-Financeiro.  Informa que 70 

há uma nova gerência responsável por esse aspecto. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, 71 

gerente de planejamento e monitoramento das intervenções, demonstra a nova configuração 72 

do quadro ressaltando que as informações estão semelhantes ao anterior. Aponta que do 73 

quadro anterior há projeção apenas de quatro ações em andamento, sendo aquelas relativas a 74 

Rua do Gasômetro, EHIS Sete de Abril, Requalificação dos Calçadões e Censo de Cortiços. 75 

Informa que não houve evolução pois esta dependerá dos encaminhamentos dados a partir da 76 

reunião de hoje. Em relação a Rua do Gasômetro esclarece que não há mais obras em 77 

andamento pois encontram-se paralisadas e faz-se necessário deliberar o que fazer com o 78 
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saldo restante. Quanto ao EHIS Sete de Abril, na presente reunião será definida continuidade 79 

do projeto; o Censo de Cortiços era um contrato para ser licitado e SEHAB deverá pontuar seu 80 

estágio de evolução, visto que há uma expectativa quanto ao processo licitatório. Em relação a 81 

Requalificação dos Calçadões também é uma pauta relevante para decisão de continuidade ou 82 

não nessa operação, a depender do recurso disponível. Sra. Suely Mandelbaum questiona 83 

sobre a Rua do Gasômetro, se a empresa que executava a obra foi à falência e a 84 

municipalidade move uma ação para reaver o valor desembolsado. Reitera o pedido de 85 

informação sobre essa questão. Quanto ao Censo de Cortiço, o processo licitatório foi iniciado 86 

e cancelado por razões que desconhece, questionou em outro momento sobre as causas 87 

dessa negação e deseja uma informação. Sra. Patrícia Saran esclarece que será informado 88 

sobre o questionamento referente a Rua do Gasômetro, trata-se uma transição e os processos 89 

administrativos da contratação à época estão na SP-Urbanismo, a gerência de planejamento e 90 

monitoramento trará informações sobre essa questão com maior propriedade oportunamente. 91 

Sra. Suely Mandelbaum complementa que a intervenção na Rua do Gasômetro levou muito 92 

tempo e isso não é razoável para o centro de uma cidade como São Paulo. Sra. Vanessa 93 

Padiá de Souza, representante de SEHAB, responde que há concordância quanto à 94 

interrupção do chamamento e ficou ajustado que a assinatura do novo certame seria em data 95 

provável do mês março. Acrescenta que embora haja dissonância quanto a motivação do 96 

cancelamento do processo anterior, sua justificativa encontra-se encartada no expediente 97 

sobre essa questão. O cancelamento foi formalizado pelo Sr. Secretário em novembro/2019 98 

quando ele informou a medida em reunião ao CMH. Informa que contratação esta em 99 

processo, o Termo de Referência foi atualizado e a equipe esta trabalhando no processo 100 

licitatório com modalidade tomada de preços e atualmente está em finalização do Edital para 101 

publicização. Ressalta que a despeito do cancelamento, entende que esse trabalho deve ser 102 

realizado o quanto antes para que contribua com o PIU e outras intervenções na área central. 103 

Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva informa que serão feitos esforços para compilar as 104 

informações sobre a intervenção na Rua do Gasômetro para a próxima reunião e solicita que 105 

SEHAB e COHAB se mantenham na ordem do dia para continuidade da apresentação, 106 

esclarecimento de dúvidas e votação. IIb.  Sra. Letícia Brandão, arquiteta de COHAB-SP, 107 

realiza apresentação sobre o acompanhamento do projeto da EHIS Sete de Abril. Apresenta a 108 

localização do imóvel, projetando a área construída existente e a área do terreno, demonstra a 109 

implantação de como ficará o edifício com o acréscimo de uma torre na área do pátio do prédio 110 

já existente. Demonstra como será a condição de acesso ao edifício. Descreve a área 111 

construída existente de 2.966m² e área de terreno 800m², e que deverá chegar a 5.426,89m² 112 

de área total, após a conclusão da reforma com 91 unidades projetadas entre os dois edifícios 113 

em tipologias de quitinetes e apartamentos de um e dois dormitórios. Informa que os edifícios 114 

se conectarão ao por meio de passarelas em três diferentes pavimentos – 3º pavimento, 6º 115 

pavimento e 9º pavimento. Sr. Nilson Leônidas, Diretor Técnico da COHAB – SP, ressalta que 116 

cada prédio terá um elevador independente. Apresenta a base de cálculos para obtenção do 117 
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custo estimativo para a realização da obra ressaltando o método utilizado com base em 118 

experiências anteriores da Companhia como os edifícios Riachuelo Asdrúbal do Nascimento, 119 

Senador Feijó e Palacete dos Artistas, cuja parametrização foi utilizada para basear a proposta 120 

atual. Apresenta que a situação projetada em 2016 difere da conformidade atual, com 121 

acréscimo de áreas com pequena redução do número de unidades. No cenário atual observa 122 

que houve uma significativa modificação, com redução do número de unidades, mas acréscimo 123 

de áreas. Apresenta comparativo entre o valor estimado (2016) e o orçamento real (2020), 124 

havendo uma diferença apurada entre o estimado e o real na ordem de 22 por cento, tomando 125 

como base o orçamento em janeiro de 2020. Projeta a planilha orçamentária com as diferenças 126 

e execução de serviços preliminares de estrutura e esquadrias metálicas. Justifica que as 127 

diferenças se dão pela necessidade de demolições e administração local em planilha – 128 

atendendo aos requisitos do Tribunal de Contas do Município. Frisa que há ajustes e apresenta 129 

as justificativas na diferença dos valores demonstrados. Apresenta a estimativa feita com a 130 

parametrização e em seguida projeta a atualização dos valores para 2020 e por fim demonstra 131 

o orçamento real utilizado na licitação. Sr. Álvaro Luiz Perez Filho, representante da 132 

FEBRABAN, agradece a disponibilidade da COHAB-SP em apresentar de forma mais clara, 133 

pondera que não entendeu três itens da apresentação e aponta que há três itens que não 134 

compreendeu. Sr. Nilson Leônidas esclarece que como a base de apresentação foi o 135 

orçamento de 2020, esses itens estavam embutidos em outros itens do orçamento e na 136 

planilha atual todos os custos foram discriminados, possibilitando um comparativo real. Sr. 137 

Álvaro Luiz Perez Filho informa que esse argumento poderia ser apresentado conforme foi 138 

feito anteriormente. Sr. Nilson Leônidas Informa que aceita a sugestão e que a informação 139 

não constava de apresentação anterior, mas será incluída. Sr. Francisco Comaru, 140 

representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, agradece pela apresentação 141 

para atualização dos custos que se tem quanto à obra pública e coloca que quando se tem um 142 

orçamento em vista e ao passar dos anos é natural que haja certa variação. Sobre o processo 143 

de aprovação desse empreendimento no âmbito da OUC, em um momento em que ainda havia 144 

maior disponibilidade de recursos e foi constatada à ocasião que a CE nunca tinha aprovado 145 

um projeto com alto teor social, já haviam aprovado melhorias públicas e urbanísticas, mas 146 

nesse estilo nunca tinha sido aprovada. Na ocasião foram instados a aprovação de dois 147 

projetos em que defendeu a aprovação de dois empreendimentos, porém saiu vitorioso o grupo 148 

que aprovou apenas um empreendimento, o EHIS Sete de Abril, no formato piloto para a 149 

população de baixa renda e monitorá-lo quanto a sua implantação ao longo do tempo utilizando 150 

recursos do fundo. Uma segunda iniciativa foi o Censo de Cortiços, outra iniciativa de alto teor 151 

social e agora estão diante da atualização financeira. Em relação as obras públicas, prevê-se o 152 

aditamento de prazo e aditivo de recurso. A questão da atualização é inerente à obra civil no 153 

país. Sr. Guido D’Elia Otero, representante do IAB-SP, agradece a apresentação e concorda 154 

com a ponderação, ressalta a importância dessa intervenção para a o OUC. Reflete que há 155 

questões imponderáveis quando se trata de orçamentos e execução e um aumento da ordem 156 
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de 22% não lhe parece um valor exagerado e acredita que investir nessa questão é uma 157 

prioridade. Aponta que o que se quer é a provisão de habitação digna ao custo do momento. 158 

Sra. Patrícia Saran apresenta uma linha do tempo para ilustrar a evolução histórica dessa 159 

intervenção, com seus diferentes estágios de desenvolvimento. Apresenta quadro resumo 160 

contendo os valores apurados em 2016 (total de R$8.154.622,08), o cálculo estimado com a 161 

mesma metodologia em 2018 e 2019, em que se desenvolveram os projetos básico e 162 

executivo. Em 2019 obteve-se a planilha baseada no orçamento real, chegando ao ano de 163 

2020 com os valores efetivos para a contratação da obra, onde se verifica a necessidade de 164 

complemento de recursos e verifica-se um acréscimo de valor na ordem de 22% (total de R$ 165 

13.131.347,50). Esclarece que o objeto da deliberação na data de hoje é um complemento de 166 

recursos na ordem de R$4.976.725,2 prevendo se o início do desembolso financeiro em julho 167 

de 2020 e com previsão de término em julho de 2022. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva 168 

coloca para deliberação dos presentes e solicita manifestação dos concordantes com a 169 

concessão do aditivo no valor de R$ 4.976.725,42. Os presentes manifestam-se favoráveis 170 

por unanimidade sendo deliberada a complementação do valor correspondente para 171 

continuidade do trabalho relativo à EHIS Sete de Abril. Prossegue ressaltando que o calendário 172 

de reuniões prossegue, sendo à próxima reunião em 30 de março, serão trazidas as 173 

atualizações quanto a Rua do Gasômetro. Encerrada a reunião às 15h17min. 174 
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