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a partir de um cardápio de intervenções feito pela Municipali-
dade. Sr. André Gonçalves dos Ramos pondera que esses enca-
minhamentos deverão ser avaliados pela Gerência Jurídica da 
SPUrbanismo. Sr. Eduardo Della Manna pondera que, eventual-
mente, essa proposta dos representantes pode atrasar o crono-
grama de obras da Faculdade de Direito, o que não seria apro-
priado. Sr. André Gonçalves dos Ramos propõe que a consulta 
ao jurídico seja feita em paralelo à tramitação do processo. Sra. 
Beatriz Messeder Sanches, representante titular da ACSP, con-
corda com seus antecessores ao afirmar que a contrapartida 
deveria ser financeira e física, no sentido que qualificar urbanis-
ticamente o entorno da biblioteca a ser implantada. Contudo, 
tem receio de que atrase o processo e de que haja tratamento 
diferenciado deste empreendimento em relação a outras pro-
postas de adesão privada à OUCentro. Sra. Beatriz Messeder 
Sanches pondera a necessidade de reconsideração do cálculo 
da contrapartida financeira, o que é seguido pelo representante 
titular do SECOVI. Sr. Francisco de Assis Comaru reflete que sua 
proposta foi bem recebida pelo colegiado e solicita que seja re-
alizada a consulta jurídica sobre a contrapartida física, o que 
poderia trazer benefícios urbanísticos à cidade. Sr. Eduardo 
Della Manna reflete a demora que eventuais obras associadas 
ao empreendimento levariam a inviabilizar a proposta, tendo 
em vista que muitas intervenções do centro dependem da anu-
ência de órgãos de preservação do patrimônio, revendo sua 
concordância anterior à proposta do representante titular do 
Centro Gaspar Garcia, o que é acompanhado pela representan-
te titular da ACSP, sendo à favor da criação de grupo de traba-
lho para analisar a proposta de maneira desatrelada ao empre-
endimento. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires pondera em colocar a 
proposta em deliberação o encaminhamento da proposta à 
CTLU, uma vez que o órgão deliberativo é aquele órgão, para 
que o processo não se alongue ainda mais. Sra. Rosane Cristina 
Gomes pondera que arrecadar o recurso para melhoria da re-
gião central, não levando a responsabilidade para o empreen-
dedor. Entende que o método de cálculo da contrapartida agora 
está pacificado, mas que há ainda dúvidas em relação ao valor, 
necessitando que precisa ser reavaliado pelo Grupo Técnico de 
Trabalho – GTT. A proposta de reanálise do cálculo da contra-
partida financeira ao GTT é aprovada pela unanimidade dos 
presentes. Sr. Francisco de Assis Comaru reforça a consulta ao 
jurídico de SPUrbanismo para questionar a possibilidade de se 
fazer contrapartida que não seja pecuniária, caso a caso, o que 
é aprovado por unanimidade dos presentes, de modo que o as-
sunto será tratado por processo SEI. Segue-se a pauta. Sra. Da-
niela Tunes Zilio, analista de desenvolvimento da Gerência de 
Gestão Participativa da SPUrbanismo, recupera que o calendário 
havia sido apresentado na reunião anterior e que ficou penden-
te de aprovação tendo em vista a possibilidade de adequar o 
calendário das reuniões ordinárias da CE OUCentro com o ca-
lendário das agendas do Censo de Cortiços. Assim, reapresenta 
o calendário das reuniões ordinárias de 2022, mantendo as 
reuniões ordinárias nas últimas segundas-feiras de cada mês, 
de março a novembro, sendo as datas: 28/03; 25/04; 30/05; 
27/06; 25/07; 29/08; 26/09; 31/10 e 28/11/2022. O calendário é 
aprovado, por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, Sr. 
André Gonçalves dos Ramos agradece a presença de todos e 
encerra a 183ª Reunião Ordinária às 16h42.
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 PROCESSO SEI Nº 7810.2022/0000156-8
DESPACHO INTERNO
I ) Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto n.º 

48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nº 7810.2022/0000156-8 
em nome de NELSON ANTÔNIO MARQUES MENDES, referente 
ao período de fevereiro de 2022, no valor de:

Valor adiantamento: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor utilizado: R$ 2.858,36
Valor devolvido: R$ 141,64
II) Encaminhe-se à PRE/GJU para a devida publicação no 

DOC.
CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO
Presidente da São Paulo Urbanismo

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 NOTIFICAÇÃO
TEC – Técnica de Engenharia Catarinense Ltda.
Contrato nº 078/SIURB/2020 - Viaduto Gazeta do 

Ipiranga
O referido contrato firmado entre a Secretaria Municipal 

de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB e a TEC – Técnica 
de Engenharia Catarinense Ltda., dispõe que, decorrido o 
prazo de 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, a Administração lavrará o Termo de 
Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito, nos termos previsto do item 9.4. da Cláu-
sula Décima Nona:

posterior da pauta. Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de 
Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresenta o quadro finan-
ceiro com informações consolidadas até 31/01/2022, com evo-
lução de receita financeira liquida (R$ 684.507) relativa aos 
rendimentos no período. Contudo, em decorrência das desvincu-
lação de receitas decorrente do Decreto Municipal nº 
57.380/2016, informa a desvinculação de R$ 285.651, somando 
evolução no período de R$ 398.855, com total de receitas (R$ 
68.324.737). Não houve mudança no valor das intervenções 
concluídas e em andamento no período, permanecendo o total 
executado (R$ 36.592.649). Finalizou o período com saldo fi-
nanceiro (R$ 31.732.087) dos quais R$ R$ 4.275.487 encon-
tram-se disponíveis para deliberação. Sobre a execução orça-
mentária de 2021, explica que não houve alteração desde a 
última reunião, informando que há prazo até 28/02/2022 para 
liquidar restos, o que deve alterar a execução orçamentária de-
corrente de medição da HIS Sete de Abril e correspondente taxa 
de administração da SPUrbanismo. Acerca da proposta orça-
mentária de 2022, que foi aprovada pela Lei Orçamentária 
Anual – LOA (Lei Municipal nº 17.728/2022), apresenta quadro 
de detalhamento de despesa com valores diferentes do que foi 
solicitado pela SPUrbanismo, tendo em vista a não previsão de 
receita orçamentária para o exercício. Explica que a Operação 
Urbana Centro tem caixa financeiro, conforme apresentado, 
mas como não tem previsão de receita para 2022, a Secretaria 
de Fazenda manteve as dotações, mas retirou os valores previs-
tos. A SPUrbanismo fará processo de pedido de movimentação 
orçamentária por superávit financeiro de arrecadação passada, 
a fim de atender as despesas referentes às intervenções em an-
damento HIS Sete de Abril e Censo de Cortiços. Sra. Cristina 
Gomes Baltazar, representante titular da SEHAB, atualiza o an-
damento do Censo de Cortiços, demonstrando dois encontros 
realizados com a sociedade civil. Apresenta calendário dos pró-
ximos encontros do Grupo de Acompanhamento, contendo da-
tas e pauta. Em 27 de janeiro de 2022 foi realizada a primeira 
reunião ampliada com a sociedade civil, a fim de apresentar o 
escopo do trabalho do Ceso de Cortiços, com a presença do Se-
cretário Municipal de habitação. Nessa reunião, deliberaram 
pela criação de grupo de acompanhamento do Censo de Corti-
ços, que farão reuniões mensais, para acompanhar os trabalhos, 
contribuir com material bibliográfico, colaborar com o material 
do trabalho de campo, auxiliar no processo de divulgação, no 
material de comunicação. Explana que a primeira reunião do 
Grupo de Acompanhamento aconteceu em 10/02/2022, tendo 
como pauta o Plano de Comunicação. O encontro foi conduzido 
pelos eixos de discussão: Definição de cartazes e panfletos – 
sugestão de linguagem; Estratégias de divulgação do Censo – 
cartaz, panfleto, mídia digital, redes sociais; Identificação de li-
deranças e instituições por setor censitário; Abordagem com os 
entrevistados. O registro do encontro foi feito por meio de ata. 
Apresenta o cronograma de encontros com o Grupo de Acom-
panhamento, previstas até novembro/2022, tendo previstas três 
reuniões ampliadas, para apresentações mais amplas. Demons-
tram calendário contendo a unificação dos cronogramas das 
atividades do Censo de Cortiços com as agendas da Comissão 
executiva da Operação urbana Centro. Sra. Ana Gabriela 
Akaishi, representante suplente do IAB-SP, solicita que as atas 
das reuniões do grupo de acompanhamento sejam enviadas 
para a Comissão Executiva. Pede também para que as reuniões 
do grupo de acompanhamento sejam remotas. Questiona sobre 
os produtos entregues pela contratada, até agora o Plano de 
Trabalho, solicitando acesso aos documentos formalmente en-
tregues. Sra. Cristina Gomes Baltazar se compromete a enviar a 
ata tanto aos participantes das reuniões quanto à Comissão 
Executiva. Explica que a primeira reunião teve caráter de ofici-
na, o que se entendeu que área melhor ser presencial. Estão 
avaliando, pelas características e dinâmicas previstas para as 
atividades para cada eixo de trabalho, estão previstas reuniões 
presenciais ou remotas. Sobre os produtos, explica que ainda 
não houve ainda recebimento formal de produtos, que estão 
sendo ainda finalizados. Assim que o Produto 1 estiver finaliza-
do, avaliarão em SEHAB a melhor forma de repassar à CE OU-
Centro, dadas as questões contratuais. Sr. Eduardo Della Manna, 
representante titular do SECOVI, Parabeniza o trabalho apresen-
tado e deseja bom trabalho. Reitera o pedido da representante 
do IAB-SP sobre a disponibilização dos materiais. Segue-se a 
pauta. Sr. Darci Ferreira Holanda, arquiteto da Gerência de 
Obras, Manutenção e Meio Ambiente da COHAB-SP, apresenta 
o relatório nº 01 de serviços e obras do HIS Sete de Abril. A or-
dem de início foi dada em 01 de dezembro de 2021, com con-
clusão prevista até 01 de dezembro de 2023. Foram executados 
no período serviços de administração local da obra; segurança, 
higiene e medicina do trabalho; placas de obra; demolições de 
paredes do 1º ao 5º pavimentos; retirada de esquadrias, baten-
tes e portas do 1º ao 5º pavimentos e preparação para canteiro 
de obras, demonstrando por fotos. Sra. Giselle Flores Arrojo Pi-
res reapresenta a proposta de adesão CE-0174, prevendo de-
molição total e construção de biblioteca pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Paulo – USP, conforme tratado no 
SEI 7810.2021/0000899-4, conforme encaminhamento da reu-
nião anterior. Apresenta que o terreno, localizado em Zona de 
Centralidade – ZC, tem área de 378,49 metros quadrados, com 
2.596,59 m² a demolir e 4.287,55 m² a construir. O uso bibliote-
ca enquadra-se na categoria nR3-3. Apresenta imagens conten-
do a localização da proposta, ao lado da Faculdade de Direito 
da USP, plantas do projeto da edificação. Retoma que, pelo art. 
3º da Lei da OUCentro, a área computável é zero, por se tratar 
de uso incentivado, portanto não há incidência de outorga one-
rosa por área construída computável. A apreciação da proposta 
se dá pela solicitação de quebra de parâmetro, a fim de que o 
imóvel possa invadir os recuos laterais exigidos pela legislação 
urbanística vigente, cuja contrapartida financeira é fundamen-
tada pelo laudo de avaliação de mercado, que apurou valor de 
R$ 5.255,00 por metro quadrado. Explica que, após consulta à 
SMUL/ DEUSO, ficou esclarecido o método de cálculo contrapar-
tida se dá pela área de terreno virtual que ocupa a faixa de re-
cuo, demonstrando o cálculo da área de terreno necessária para 
calcular a contrapartida financeira, que, sem desconto, totaliza 
R$ 1.626.890,19. Sr. Eduardo Della Manna questiona sobre a 
cobrança da contrapartida financeira para uma exigência de re-
cuo lateral para um parque imobiliário já instalado onde não 
havia recuo. Entende que não deveria ser cobrada contrapartida 
para esta edificação e por se tratar de instituição pública de 
educação no centro da cidade. Sra. Rosane Cristina Gomes, re-
presentante suplente de SMUL, questiona sobre o método de 
cálculo da área de terreno necessária, identificando edificação 
justaposta, apontando divergência no cálculo que fez sobre o 
material disponibilizado. Lamenta que não há previsão, na Lei 
da Operação Urbana Centro, previsão de não cobrança de con-
trapartida financeira a entes públicos. Sra. Giselle Flores Arrojo 
Pires explica o método utilizado e verifica-se que há divergência 
quanto ao previsto no Código de Obras e Edificações e, sob 
essa análise, o valor da contrapartida reduziria. Sr. Francisco de 
Assis Comaru, representante titular do Centro Gaspar Garcia, 
pondera que, por ser instituição pública, poderiam olhar de ma-
neira distinta. Contudo, os impactos urbanísticos são de respon-
sabilidade de todos, inclusive do ente público da esfera estadu-
al que ocupa o centro da cidade. Questiona se a Biblioteca da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo não poderia 
dar contrapartida física, de melhoria da praça, de áreas permeá-
veis para compensar a impermeabilidade, de mobiliário para 
banheiros públicos, indo na contramão da sustentabilidade e da 
melhoria do ambiente urbano. Ou mesmo melhorias ao ambien-
te urbano, como a implantação de banheiros públicos. Sr. Eduar-
do Della Manna considera interessante a proposta do represen-
tante do Centro Gaspar Garcia, propondo revisar o cálculo da 
contrapartida, pensando que poderiam revê-lo pelo debate pro-
posto e prever a substituição da contrapartida financeira por 
contrapartida física, a ser proposta pela Faculdade de Direito ou 

presentante titular do Movimento Defenda São Paulo, concorda 
com a importância da realização de reuniões extraordinárias e 
reforça a importância em tentar preservar a data história das 
reuniões da CE OUCentro nas últimas segundas-feiras de cada 
mês. Sr. Guido D' Elia Otero concorda com o encaminhamento, 
mas propõe a realização de reunião extraordinária para aprecia-
ção dos produtos da Etapa 1, cujos materiais seriam enviados 
com antecedência, junto à convocação e presença da contrata-
da, para debater os produtos e discutir o cronograma da partici-
pação social, como subsídio para definir as agendas das reuni-
ões ordinárias de 2022, pois, se deixar isso para a próxima 
reunião ordinária, a ser realizada no final de fevereiro de 2022, 
não haverá participação. Sra. Cristina Gomes Baltazar concorda 
com a realização de reunião extraordinária e apresentação do 
cronograma consolidado, com as datas previstas. Sra. Daniela 
Tunes Zilio informa da impossibilidade da Gerência de Gestão 
Participativa de viabilizar a realização de reunião extraordinária 
em dezembro após o dia 10, sugerindo convocar, na reunião ou 
ainda na mesma semana, a extraordinária para o dia 06 de de-
zembro ou para alguma data da mesma semana, mas preocu-
pa-se que talvez não haja tempo hábil para SEHAB ter as infor-
mações e materiais, sugerindo como alternativa a realização da 
reunião extraordinária no início de janeiro de 2022. Sra. Cristina 
Gomes Baltazar afirma que consultará internamente a SEHAB e 
a contratada e dará retorno. Sr. André Gonçalves dos Ramos 
encaminha que SEHAB deverá dar retorno até o dia 01 de de-
zembro de 2021 se há possibilidade de realizar a reunião extra-
ordinária até o dia 10 e, na impossibilidade, que sugira outra 
agenda em janeiro de 2022, com envio prévio do material aos 
representantes. Com a anuência dos presentes, segue a pauta. 
Diante do que foi exposto, Sra. Daniela Tunes Zilio sugere que 
seja aprovada apenas a data da próxima reunião ordinária, a 
ser realizada em 21 de fevereiro de 2022 e, nesta reunião, já 
com o calendário da participação da sociedade civil e da CE 
OUCentro na execução do Censo de Cortiços, a CE OUCentro 
possa deliberar sobre a agenda das demais reuniões ordinárias 
previstas para 2022. Sem manifestações contrárias, o encami-
nhamento é aprovado. Esgotada a pauta, Sr. André Gonçalves 
dos Ramos agradece a presença de todos e encerra a 183ª Reu-
nião Ordinária às 16h22.
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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000278-1
ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
REALIZADA EM 21/02/2022
Plataforma Microsoft Teams 
Às 14h44 do dia 21 de fevereiro de 2022, na plataforma 

Microsoft Teams, Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante 
titular da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordial-
mente os presentes e inicia a 184ª Reunião Ordinária da Comis-
são Executiva da Operação Urbana Centro. Pauta: Expediente: I. 
Verificação de Presença; II. Leitura e Aprovação da ata da 183ª 
Reunião Ordinária (29/11/2021) da Comissão Executiva da OU 
Centro. Ordem do Dia: I. Processos em Andamento. II. Aspectos 
Financeiros: a) Quadro Financeiro; b) Execução orçamentária 
2021; c) Proposta orçamentária 2022 – LOA (Lei Municipal nº 
17.728/2022). III. Andamento das Intervenções: a) Censo de 
Cortiços; HIS Sete de Abril. IV. Deliberação: Proposta de adesão: 
SEI 7810.2021/0000899-4. Interessado: Faculdade de Direito – 
USP. Assunto: Solicitação de mudança nos índices urbanísticos 
(ocupação dos recuos). V. Deliberação: Proposta Calendário reu-
niões Ordinárias 2022 (março a novembro). VI. Informes gerais. 
Realiza a verificação de quórum registrando a presença dos se-
guintes representantes: André Gonçalves dos Ramos, represen-
tante titular da São Paulo Urbanismo; Giselle Flores Arrojo Pires, 
representante suplente da São Paulo Urbanismo; Rosane Cristi-
na Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Cristina Gomes Baltazar, 
representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB; Beatriz Messeder Sanches, representante titular da As-
sociação Comercial de São Paulo – ACSP; Marcia Maria Fartos 
Terlizzi, representante suplente do Centro Gaspar Garcia de Di-
reitos Humanos; Ana Gabriela Akaishi, representante suplente 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Clara Cascão 
Nassar, representante titular do Instituto de Engenharia; Suely 
Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São 
Paulo; Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 
imóveis de São Paulo – SECOVI; Juliana Kallas Nassif, represen-
tante suplente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de imóveis de São Paulo – SECOVI. No 
decorrer da reunião foi constatada a presença dos seguintes re-
presentantes: Lia Mayumi, representante titular da Secretaria 
Municipal De Cultura – SMC; Francisco de Assis Comaru, repre-
sentante titular do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; 
Edison Farah, representante titular da Associação Viva o Centro. 
Segue para a aprovação da Ata da 183ª Reunião Ordinária 
(29/11/2021), que é aprovada sem manifestações contrárias. 
Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, Gerente de Análise Técnica da 
SPUrbanismo, apresenta quadro de processos contendo propos-
tas de adesões privadas à OUCentro, em tramitação na SPUrba-
nismo, demonstrando a situação de oito processos em anda-
mento, dos quais um deles é objeto de deliberação em item 

GTT. Sr. Guilherme Henrique F Del'Arco retoma que já houve 
debate sobre critérios para os descontos e se coloca à disposi-
ção para pesquisar junto às resoluções anteriores da CE OUCen-
tro se houve deliberação sobre o assunto. Retorna-se ao item 
de pauta do Censo de Cortiços. Sra. Giulia Godinho Ramos Ri-
beiro, Assessora Técnica do Departamento de Planejamento Ha-
bitacional – SEHAB/Deplan, justifica atraso ao entrar na reunião 
pois estavam em outras agendas. Atualiza a linha do tempo do 
Censo de Cortiços, desde o despacho que autorizou a licitação, 
em 23 de julho de 2021, até o momento. Informa que foi dada 
ordem de início do contrato a partir de 04 de novembro de 
2021,prevendo a execução ao longo dos próximos treze meses, 
em quatro etapas. Apresenta cronograma de atividades e reto-
ma solicitação dos representantes da CE OUCentro para partici-
pação direta. Entende que a OUCentro deve participar no âmbi-
to das reuniões que serão realizadas junto à sociedade civil 
ampla, comprometendo-se a enviar os convites à CE OUCentro, 
conforme o trabalho participativo previsto no Termo de Referên-
cia da licitação. Para além disso, há necessidade de informar à 
CE OUCentro mensalmente o andamento das atividades, para 
ciência do colegiado quanto ao acompanhamento dos traba-
lhos. Ademais, na 1ª etapa, haverá participação da CE em reuni-
ões com lideranças e entidades que atuam na região e também 
para contribuir com a base cartográfica e material bibliográfico. 
Na 2ª etapa, prevê-se participação ampla também para auxiliar 
a sistematização do perímetro (por qual área iniciar o levanta-
mento), além de reuniões com as lideranças e entidades que 
atuam na região. Na Etapa 3, a participação da CE OUCentro se 
dará para auxiliar no processo de seleção dos imóveis para 
análise amostral. Por fim, na Etapa 4, prevê auxílio da CE OU-
Centro no processo de análise do material de publicação. Sr. 
Guido D' Elia Otero, retoma que o IAB-SP tem solicitado desde 
reuniões passadas cronograma de participação, para as reuni-
ões e de trabalho, onde a Comissão Executiva possa participar e 
acompanhar diretamente, sem que tenha sido apresentado, re-
fletindo que a exposição de SEHAB aponta apenas que haverá 
participação, sem que ela esteja organizada em um calendário 
de atividades, sem prever datas. A primeira etapa, que dura um 
mês, já não contempla a participação proposta. Desacorda que 
a CE OUCentro não deva ter participação direta da Comissão 
Executiva da Operação Urbana, ainda mais que, em decorrência 
do final do ano em que não haverá reunião da CE OUCentro 
nos próximos dois meses. Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro 
retifica que, na 1ª Etapa não serão realizadas reuniões, mas 
aproximação com lideranças locais e entidades que atuam na 
região, via e-mail, telefone e encontros com lideranças. Preveem 
que as reuniões aconteçam nos próximos dias. O Plano de Tra-
balho não foi apresentado pois ele é o produto da 1ª Etapa, a 
ser entregue nos próximos dias. Quando ele for entregue, terrão 
todas as datas. Sobre o vácuo de agendas da CE OUCentro, 
aponta que SEHAB previu junto à SPUrbanismo a realização de 
reuniões extraordinárias para apresentar os materiais. Concorda 
que a CE OUCentro deve ter participação constante durante o 
processo de desenvolvimento do Censo de Cortiços. No entanto, 
SEHAB é a gestora do contrato e cabe à pasta trazer a CE OU-
Centro no processo. Sra. Ana Gabriela Akaishi agradece a apre-
sentação e questiona sobre o primeiro produto a ser entregue. 
Reflete que ele será recebido, analisado e pago antes da próxi-
ma reunião da CE OUCentro, retomando que a solicitação feita 
na reunião passada foi no sentido de compatibilizar o cronogra-
ma das entregas e períodos de análise dos produtos entregues 
e o debate deles no âmbito da CE OUCentro. A participação da 
Comissão Executiva é para além da participação de lideranças e 
entidades locais. Pede que o primeiro produto seja melhor deta-
lhado e questiona como os representantes da CE OUCentro se-
rão acesso ao produto entregue pela contratada previamente 
ao aceite de SEHAB esse poderão dialogar sobre seu conteúdo. 
Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro concorda que a ideia é apre-
sentar os produtos na CE OUCentro previamente ao aceite, para 
acolher a opinião da Operação Urbana Centro e, por isso, prevê 
que sejam necessárias reuniões extraordinárias para isso. Sra. 
Cristina Gomes Baltazar, representante titular da SEHAB, com-
plementa que a empresa contratada tem prazo para finalizar os 
produtos até o final do mês previsto para a entrega de cada 
etapa, podendo entregar os produtos até o terceiro dia útil do 
mês subsequente. Assim, objetivamente, a contratada terá até o 
dia 03 de dezembro de 2021 para apresentar os três produtos 
da Etapa, quais sejam a Metodologia de Levantamento, o Ma-
nual de Instruções e o Material Piloto de Comunicação Visual. 
Após o recebimento, a fiscal do contrato tem dez dias para fa-
zer as considerações que jugar necessárias antes de dar o acei-
te aos produtos e enviá-lo à Contabilidade de SEHAB e à SPUr-
banismo, para pagamento da medição. Caso haja necessidade 
de revisão, a empresa terá dez dias para fazê-los e reenviar os 
produtos revisados à SEHAB. Sobre a participação da Comissão 
Executiva da Operação Urbana Centro, é preciso alinhar a entre-
ga do primeiro produto para que a CE OUCentro possa olhar o 
material recebido, respaldados pelo Termo de Referência e pelo 
Edital da Licitação, que modularam os produtos a serem entre-
gues. Sr. Guido D' Elia Otero comenta que a apresentação trazi-
da se assemelha à realizada nas últimas reuniões e não de-
monstra a necessária e prevista participação social da 
sociedade civil, e da CE OUCentro, nesse processo, sendo que já 
foi assinado o contrato e a Qualitest já está trabalhando. Assi-
nala que, em nenhum momento da fala de SEHAB foi apontado 
quando a população será consultada e em que momento pode-
rá haver diálogo com a sociedade civil sobre os produtos. Sra. 
Cristina Gomes Baltazar reforça que o Termo de Referência pre-
vê a participação social e a dificuldade, neste momento, está 
em definir as datas da participação social, pois estão finalizan-
do o produto, que é necessário para o diálogo. Assim que rece-
berem os produtos, se compromete a informar a SPUrbanismo, 
para que seja prevista a realização de reunião extraordinária. 
Sra. Ana Gabriela Akaishi questiona em que momento a CE 
OUCentro terá acesso aos materiais, se no prazo de 10 dias que 
a fiscal do contrato tem para fazer a análise técnica do mate-
rial, o que é confirmado pela Sra. Cristina Gomes Baltazar, que 
comenta que, desta forma, haverá descasamento entre o prazo 
para a análise dos produtos entregues pela contratada e a 
agenda das reuniões ordinárias da CE OUCentro, o que é recebi-
do com lamentos pela Sra. Ana Gabriela Akaishi como já apon-
tara na 182ª reunião ordinária, na qual o IAB-SP solicitou que 
se realizassem reuniões extraordinárias ou a constituição de 
comissão técnica da CE OUCentro, a fim de acompanhar esse 
contrato. Questiona também as entidades e lideranças listadas 
e contactadas, questionando se a sociedade civil poderia ter 
acesso e contribuir com nomes de entidades históricas de atua-
ção na reunião central. Sra. Cristina Gomes Baltazar comprome-
te-se a encaminhar a lista e sugerir dos representantes suges-
tão de complementação. Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro 
corrige que ainda não foram contactadas todas as entidades, 
podendo não ter alcançado alguma em específico por conta do 
andamento do processo. Sra. Daniela Tunes Zilio, analista de 
desenvolvimento da Gerência de Gestão participativa da SPUr-
banismo, explica que houve tratativas entre SPUrbanismo e 
SEHAB para tentar compatibilizar as agendas, uma vez que a CE 
OUCentro tem reuniões mensais entre fevereiro e novembro de 
cada ano, que têm tido pouca pauta. Para além disso, é muito 
difícil operacionalizar reuniões extraordinárias ou reuniões téc-
nicas entre as reuniões ordinárias. Sendo assim, não justificaria 
ter reuniões ordinárias esvaziadas de conteúdo e a realização 
de reuniões extraordinárias para acompanhar o desenvolvimen-
to do Censo de Cortiços. Nesse sentido, tendo em vista que o 
próximo ponto de pauta se trata do calendário das reuniões or-
dinárias da CE OUCentro para 2022, uma estratégia seria ade-
quar o calendário das reuniões ordinárias de 2022 para compa-
tibilizar com as datas das avaliações dos produtos nas próprias 
reuniões ordinárias, em detrimento da data histórica das últi-
mas segundas-feiras de cada mês. Sra. Suely Mandelbaum, re-
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