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REPRESENTANTES PRESENTES 
1. EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 

RUBENS CHAMMAS – representante titular 
DIANA DI GIUSEPPE – representante suplente 
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLA 

MIGUEL LUIZ BUCALEM- representante titular 
3.  ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO 

MARCO ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA  - representante titular 
ANTÔNIO JOSÉ  AYRES ZAGATTO - representante suplente 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 

HUSSAIN AREF SAAB - representante titular 
5. INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – IAB 

EDSON JORGE ELITO 

6. CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS 
JOÃO BATISTA ALVES GOMES - representante suplente  
7. INSTITUTO DE ENGENHARIA / IE 

URIAS RODRIGUES SOARES NETO - representante titular 
8. SECOVI 

CARLOS FABIANO LIKON TOAMAZ - representante titular 
9. MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

CIBELE MARTINS SAMPAIO - representante suplente 
 

 

CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO 

Arq.ª CAMILA BERNARDO DE FARIA  
EMURB - DDI – GOU / GIU / GDE 

Arq.ºs : RUBENS REIS; ENEIDA HECK;  
Secretária executiva - LUCIANA COSTA 
 

O  coordenador titular da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro/OUC, Rubens Chammas 

deu início a esta 71ª reunião ordinária e à apresentação dos assuntos conforme a programação 

pautada e na ordem especificada, abaixo: 

 

1.      Expediente 

1.1  Aprovação da Ata da 70ª Reunião Ordinária 

A ata da 70ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos representantes presentes. 

 

2.      Ordem do Dia (
1
) 

2.1. Reapresentação de solicitação da Secretaria Municipal de Educação para utilização de recursos 
financeiros da Conta Vinculada da OUC para pagamento do projeto da nova edificação da EMEI 
Patrícia Galvão, a ser re-implantada no entorno da Praça Roosevelt, em imóvel tombado, lindeiro ao 
atual Colégio Caetano de Campos.  
 
Remanejada da Praça Roosevelt em decorrência da intervenção de Requalificação Urbana do local, a 
EMEI Patrícia Galpão, hoje, provisoriamente funciona em imóvel alugado e situado nas imediações. 
A solicitação de utilização de recursos financeiros da Conta Vinculada da OUC para pagamento do 
projeto da nova edificação partiu da Secretaria Municipal de Educação – SME  – Processos 
administrativos: nº 2005-0.199.663-6 e nº 2006-0.172.967-2 - após obter a concessão do Governo do 
Estado para sua instalação em parte do imóvel situado à Rua Guimarães Rosa, nº 129 e 137, anexo 
ao atual Colégio Caetano de Campos, ocupado por edificação tombada, atualmente, em péssimo 
estado de conservação. Apesar da aprovação de demolição dessa edificação pelo CONDEPHAAT, 
em 2006, houve deliberação contrária do CONPRESP, exigindo sua restauração. A proposta de 
implantação da EMEI na área restante do terreno, em 2007, foi objeto de estudo preliminar da 
EMURB. Em valores de julho/2007, a estimativa de custo totalizou R$ 753.491,74, conforme planilha 
orçamentária apresentada, considerando a contratação da EMURB pela SME para a prestação de 

                                                
(
1
) Foram distribuídos aos representantes da Comissão Executiva o arquivo digital dos temas apresentados nesta 71ª reunião ordinária.  
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serviços técnicos operacionais para a contratação dos projetos básicos e executivos de arquitetura; 
complementares e de paisagismo para a nova edificação da EMEI, bem como os projetos referentes 
à edificação tombada.  Diversos representantes da Comissão Executiva questionaram a estimativa 
de custo apresentada e decidiram pelo encaminhamento da questão à SME para confirmar sobre: a 
existência de dotação orçamentária da pasta - ano base 2009 - para a execução das obras; a 
adequação do estudo preliminar apresentado pela EMURB, em 2006, às atuais demandas da EMEI. E, 
ainda, novamente, submeter o projeto à deliberação do CONPRESP.  
 
3. Assuntos Diversos 
3.1. Reapresentação de proposta relativa à destinação de recursos da OUC a um fundo rotativo 
para desapropriação/compra de áreas no Centro, a serem destinadas a empreendimentos privados. 
Essa proposta, inclusive, tal como uma minuta de um Edital, foi apresentada na 65ª Reunião da 
Comissão Executiva, realizada no dia 06/12/2006. 
 
O assunto foi debatido pelos presentes que relataram as dificuldades enfrentadas pela iniciativa 
privada na aquisição de lotes – devido aos inúmeros problemas, principalmente, os de origem 
fundiária – e, expuseram algumas possibilidades de atuação do Poder Público, adquirindo ou 
desapropriando áreas de interesse de seus planos e projetos para alavancar, atrair, incentivar ou 
viabilizar os futuros empreendimentos da iniciativa privada. Como por exemplo, foi sugerido que, 
definido um plano e a área de intervenção, antecipadamente, caberia ao Poder Público montar um 
estoque de terrenos a ser ofertado aos interessados em investir no local, mediante licitação. Rubens 
Chammas relatou sobre as dificuldades que, atualmente, o Poder Público enfrenta nas 
desapropriações de imóveis na Nova Luz. Comunicou aos presentes que, no site da Prefeitura foi 
disponibilizado à consulta pública o Plano Urbanístico da Nova Luz proposto pela EMURB, tema que 
deverá ser apresentado na próxima reunião da Comissão Executiva. 
 
A seguir esta 71ª reunião ordinária foi encerrada. 
 
Ata elaborada por Eneida Heck / ata 71ª ord.doc / julho de 2008 / DDI / GOU

 
 
 

 


