
Data Situação Justificativa Responsável 

15/08/2014 Em tramitação 

Pedido Registrado no Sistema 
 
3) A Artigo 19 solicita saber, quanto ao projeto de requalificação do Vale do Anhangabaú, promovido pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SP Urbanismo: a) Quando foi enviado para a comissão 
executiva da operação urbana centro o termo de referência da licitação para contratação de projeto básico e 
executivo, conforme citado na ata 18a (20/01/2014)? b) Para quem e de que forma foi enviado? c) Qual foi o 
prazo de retorno definido para críticas e sugestões? 

  

03/09/2014 Prazo prorrogado Levantamento de informações 
Jonas Ismar 
Marçal Fonseca 

12/09/2014 Atendido 

Prezados, em resposta a solicitação temos: A atual Administração sensível ao fato de que o centro de São 

Paulo é o espaço privilegiado de importante representação da metrópole e com a grande circulação de 

pessoas, entendeu que é importante se estabelecer um amplo diálogo para se pactuar uma medida comum e 
necessária para se delinear as transformações desejadas, face a necessidade em se transformar a região. Um 

diálogo aberto a favor da requalificação do Centro foi iniciado de forma a buscar incentivar a sua ocupação e 
o seu uso, transformando os espaços públicos em lugares atrativos na vida cotidiana daqueles que querem 

usufruir da cidade. Assim, o projeto Centro, “Diálogo Aberto” foi inaugurado entre os dias 17 a 19 de abril de 
2013 em sessão aberta para debater com a sociedade os espaços públicos do Centro de São Paulo. Os 

trabalhos tiveram início com uma palestra na sede da Prefeitura com a presença de representantes da 

sociedade civil e diversos setores da administração pública. A mesa foi composta pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, a Subprefeitura da Sé, a Secretaria de Cultura e a São Paulo Urbanismo. A PMSP 

convidou para a exposição sobre uma metodologia de projetos para requalificação de espaços públicos a 
equipe do escritório Gehl Architects, que proferiu palestra neste evento. Do resultado deste primeiro passo no 

Projeto, ficou comprovado a urgente necessidade de se promover deba¬tes e estabelecer ações coletivas na 

construção de instrumentos para viabilizarem a qualificação dos espaços públicos da área central. Espaços 
que deverão estar aptos a receberem as mais diferen¬tes manifestações, usos ou vontades que cada cidadão 

tem ao se utilizar de nossa cidade. Este necessidade gerou o processo de diálogo estabelecido entre os 
técnicos, a sociedade organizada, os gestores urbanos, entre outros. Diante da somatória de todos estes 

esforços, a PMSP iniciou uma nova etapa do processo Centro Diagolo Aberto que culminou na apresentação 

pública, no dia 17 de dezembro, dos resultados dos estudos iniciais para a qualificação dos espaços públicos 
através de Projetos Pilotos e para a requalificação do Vale do Anhangabaú, objeto da meta 72 do Plano de 

Metas 2013-2016. Os estudos são o resultado do processo participativo iniciado em abril de 2013 (“Diálogo 
Aberto”), com representantes de diversas secretarias, sociedade civil, instituições de ensino e colaboração do 

escritório Gehl Architects, conforme acima mencionado. Os projetos buscam a construção de novos espaços 
públicos e a transformação das estruturas preexistentes na área central, renovando as formas de uso e 

potencializando o domínio público, tratando-se de conceitos de transformação e um programa de 

qualificação, e não ainda de um projeto ou obra acabada. Todo o processo esta registrado no site Gestão 
Urbana: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/projetos_urbanos/index.php?p=
167819” , caso necessite de cópias, inclusive da relação das entidades e profissionais participantes, deverá 

Jonas Ismar 
Marçal Fonseca 



ser requerida junto a SPUrbanismo, situada na Rua São Bento, 405, 15 andar, mediante requerimento, e de 

acordo com a Lei nº 14.141, de 27 de março de 2006. 

22/09/2014 
1ª instância em 

tramitação 

No dia 15 de agosto de 2014, a ARTIGO 19 protocolou pedido de informação destinado à SP Urbanismo, 
solicitando saber, quanto ao projeto de requalificação do Vale do Anhangabaú, promovido pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano – SP Urbanismo:a) Quando foi enviado para a comissão executiva da 
operação urbana centro o termo de referência da licitação para contratação de projeto básico e executivo, 

conforme citado na ata 18a (20/01/2014)? b) Para quem e de que forma foi enviado?c) Qual foi o prazo de 

retorno definido para críticas e sugestões? No dia 12 de setembro de 2014, a SP Urbanismo respondeu ao 
pedido com um texto que contextualizava a cerca do Projeto Centro “Diálogos Abertos”, no entanto, falhava 

em responder às perguntas específicas do pedido. Ademais, exatamente o mesmo texto foi apresentado 
como resposta de outros três pedidos distintos sobre o mesmo tema apresentados pela ARTIGO 19. Sendo 

assim, a ARTIGO 19 se dirige a essa Primeira Instância Recursal com o objetivo de obter as respostas 

correspondentes às perguntas do pedido original. 

  

26/09/2014 1ª instância deferida 

a) Quando foi enviado para a comissão executiva da operação urbana centro o termo de referência da 
licitação para contratação de projeto básico e executivo, conforme citado na ata 18a (20/01/2014)? Conforme 

acordado nesta reunião da Comissão Executiva, foi enviado no dia 26.02.2014. b) Para quem e de que forma 
foi enviado Para os membros que compõem a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, sendo 

enviado por email. c) Qual foi o prazo de retorno definido para críticas e sugestões? O prazo de retorno foi 

até o dia 06.03.2014 Ass: Presidência/SP-Urbanismo 

Jonas Ismar 
Marçal Fonseca 

07/10/2014 Finalizado Finalizado   

 


