
 
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OP. URB. CONSORCIADA FARIA LIMA 

REALIZADA EM  19/11/2013 – 15:00 HORAS 
Rua Líbero Badaró nº 504 – 15º andar /  EDIFICIO MARTINELLI 

 

1 
 

REPRESENTANTES PRESENTES 
1. SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO 

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO – Representante Titular 
GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES – Representante Suplente 
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SMDU 

WEBER SUTTI – Representante Titular 
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

LUIS HENRIQUE TIBIRIÇÁ RAMOS – Representante Titular 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES - SMT 

ELIA ALBUQUERQUE ROCHA – Representante Titular 
5. MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO – Representante Titular 
6. INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – IAB 

GASTÃO SANTOS SALES – Representante Suplente 
7. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 

JUAREZ EDUARDO DE ANDRADE – Representante Suplente 
8. ASSOSSIAÇÃO DOS  MORADORES DE FAVELAS 

ANTONIO CÂNDIDO DE AZEVEDO SODRÉ – Representante Titular 

 
CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 

ROSA MARIA MIRALDO – SP URBANISMO-DGF 

OMAR MOHAMAD DALANK – SP URBANISMO – DDE/NPC 
MAURÍCIO PRADO – SP OBRAS 
MARCOS ENDO – Comunidade Coliseu 
GENI SUGAI - SEHAB – Dear – Sul 
MARIA SILVIA MARIUTTI – Dear - Sul 

 
 
Às 15hs30min, no Auditório do 15º andar do Edifício Martinelli, Antonio Carlos Cintra 
do Amaral, Diretor de Gestão e Finanças da São Paulo Urbanismo e membro titular 
desta empresa no Grupo Gestor, dá início à 20ª Reunião Ordinária do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, abordando o equívoco 
verificado na Ata da 19ª Reunião ocorrida em setembro, conforme apontado por 
Renata Andretto: foram atribuídas a Marcos Correa pronunciamentos de Marcos 
Endo, que, presente a esta reunião, prontamente ajudou na correção da Ata. A Ata 
corrigida seria reencaminhada aos representantes do Grupo Gestor na sequência. 
 
Passa a informar que nesta reunião foram trazidas informações acerca das 
intervenções que fazem parte da Operação Urbana Consorciada Faria Lima e seus 
custos, bem como as novas propostas de intervenções a serem apresentadas. 
   
Antonio Carlos Cintra do Amaral dá início então à apresentação de slides cujo 
conteúdo passa a ser parte integrante desta Ata. São exibidas informações acerca da 
situação dos estoques para vinculação de CEPAC, observando que o Mercado está 
“travado”:  há quem queira CEPAC e não possui, e há quem possua os títulos, mas 
não os vincula. Informa que, apesar do mercado secundário chegar ao valor de R$ 7 
mil como oferta pelo título, não há vendedores. Comenta também a situação 
financeira, apresentando o resumo das entradas, recursos investidos e o saldo final 
resultante. Os recursos aplicados até o momento com HIS superam os 10% do 
montante arrecadado, conforme preconiza a lei que rege esta operação urbana.  
 
A seguir, Antonio Carlos Cintra do Amaral passa a apresentar as informações 
relativas às intervenções previstas na Lei 13.769/2004 e LAP da OUC Faria Lima e 
seus custos. Foi possível então constatar que o volume de recursos aplicados nas 
intervenções já concluídas, além do comprometimento com aquelas ainda em 
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andamento (Real Parque e Largo da Batata) é da ordem de R$ 1,5 bi. Diante do total 
arrecadado (R$ 1,9 bi), o saldo resultante para investimento nas intervenções 
restantes é de R$ 424 milhões. 
 
Antonio Sodré  pergunta se as novas intervenções preveem o “Real Parque III”. 
Antonio Carlos Cintra do Amaral responde que não há previsão desse 
empreendimento. Lembra que as famílias não atendidas no Real Parque integram uma 
demanda que, por  não fazer parte da demanda original, foi acolhida pela então 
Superintendente de Habitação com proposta de atendimento não necessariamente 
naquele conjunto. 
  
Passando a indicar as intervenções ainda por executar, conforme previstas na Lei 
13.769/2004 e LAP da OUC Faria Lima, Antonio Carlos Cintra do Amaral demonstra 
o valor estimado que tais empreendimentos deverão atingir, a saber, R$ 1,3 bi. 
 
Gustavo Partezani passa a ponderar acerca de novas propostas de intervenção no 
âmbito desta operação urbana a partir da avaliação do quanto ainda falta executar de 
acordo com o Programa de Intervenções da Lei 13.769/2004 confrontados com  novos 
projetos que pudessem trazer melhoria nas condições de vida das pessoas. E a partir 
dessa reflexão propor ao Grupo Gestor a substituição de algumas obras inseridas no 
Programa de Intervenções, e por conseqüência, no Prospecto registrado na CVM, por 
outras intervenções que no momento atual agregam melhorias significativas aos 
bairros atingidos por tais intervenções. 
  
Informa que , quanto à Ciclovia, o projeto foi feito e o processo administrativo  enviado 
à SVMA, já carregando as sugestões emanadas do Grupo Gestor, destacando 
características do trajeto, como  sua extensão, conexões com a CPTM, e etapas de 
implantação, que num total de 3 anos deverá ligar CEAGESP à Santo Amaro. 
Esclarece que o Movimento dos Ciclistas também opinou, pedindo gestões junto ao 
Metrô – Linha 4, e solicitando equipamento no Largo da Batata – bicicletário, o que 
deverá, juntamente com outras iniciativas, colaborar com a apropriação daquele 
espaço público pela população. Esclarece adicionalmente quanto à licitação da 
ciclovia, que havia em SVMA uma Ata de Registro de Preços cujo vencimento se daria 
em novembro, levando a Assessoria Jurídica daquela Secretaria a recomendar a 
licitação em três trechos: O primeiro entre o Parque Villa-Lobos e o Largo da Batata, 
que se trata de uma adaptação dos passeios existentes no canteiro central. O 
segundo entre a Avenida Cidade Jardim e o inicio da Avenida Helio Pelegrino e o 
terceiro sobre a Helio Pelegrino, trecho que possui a maior complexidade uma vez que 
modifica o greide da via. 
 
Gustavo Partezani  coloca que há três questões que gostaria de trazer à apreciação 
do Grupo Gestor. Em primeiro lugar, conforme abordado na reunião passada, há a  
questão importante das  intervenções dos HIS Panorama e Coliseu, além da 
transposição sobre o rio Pinheiros, intervenção ligada às HIS Real Parque e 
Panorama. Informa que deverá se iniciar o processo de cadastramento das 
comunidades Panorama  e Coliseu através da SEHAB com o  reforço de recursos 
necessários oriundos da OUCFL. 
 
Uma segunda questão são propostas de requalificação dos projetos previstos no 
Programa de Intervenções da OUCFL, que ensejaram conversas com a CET. Na Av. 
Juscelino Kubitschek o consenso é que o boulevard é importante, mas abandonando a 
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proposta do túnel, que utilizado alternativamente (manhã e tarde, alternando o sentido) 
não faz mais sentido. Hoje faz mais sentido a requalificação da JK, sobretudo no 
trecho que vai da São Gabriel até Faria Lima,  alvo de necessária requalificação. A 
OUCFL  não deverá ser o agente indutor da necessária transformação através de 
propostas de participação na operação urbana,  pois o estoque ali existente é 
sobretudo residencial. Trouxemos, então, uma proposta de boulevard sem túnel, 
qualificado para pedestres, que deverá contemplar enterramento da fiação, aumento 
das calçadas e requalificação das pistas de tráfego. Esta proposta está sendo trazida 
para ser submetida ao Grupo Gestor visando a continuidade dos estudos. 
 
Gustavo Partezani  prossegue, concluindo que a terceira questão, cuja análise está  
em consonância com a CET, trata do prolongamento da Av. Faria Lima, que não se 
torna mais necessário no atual contexto urbano em que se insere. Aquela região, onde 
os estoques de construção adicional estão praticamente esgotados, já está 
consolidada. Embora faça parte do Programa de Intervenções Lei 13.769/2004, e 
consequentemente do Prospecto registrado na CVM, não se faz mais necessária, de 
modo que propomos a revisão de sua execução. Neste sentido trazemos uma nova 
proposta de requalificação da região envolvendo a Av. Santo Amaro, que, embora 
limítrofe à OUCFL, não é parte da Lei 13.769\2004. De modo que o novo cenário a ser 
proposto deverá alterar o custo final das intervenções da OUCFL ainda pendentes. 
 
Gustavo Partezani convida então o arquiteto Omar Dalank, da SP URBANISMO para 
apresentar a proposta da transposição para pedestres – passarela - sobre o Rio 
Pinheiros. Inicia mostrando as distâncias que a população tem de vencer, a partir das 
pontes existentes, até a Estação Berrini da CPTM, sendo a menor distância cerca de 
2km. A localização da passarela se insere num contexto de proximidade das 
comunidades Real Parque e Panorama, levando a população a cruzar o rio e atingir a 
região onde se situam maiores ofertas de emprego, além da própria estação Berrini 
CPTM, da ciclovia da Marginal e o Corredor de ônibus da Av. Luis Carlos Berrini. 
Omar Dalank destaca as  possíveis áreas de arranque e chegada da passarela, 
trazendo duas possibilidades, conforme indicadas nos slides que são parte desta 
apresentação, informando que o campo de futebol utilizado pela comunidade 
Panorama não será afetado.  
 
Antonio Sodré lembra que não apenas as comunidades lindeiras serão usuárias da 
passarela, mas inúmeras outras pessoas.  
 
Omar Dalank aborda também os problemas que deverão ser enfrentados pela 
transposição proposta, que para atingir a outra margem, deverá vencer, no total, 
pouco mais de 300m (94m de leito do rio), como alteamento das linhas de alta tensão. 
A chegada no lado Berrini se daria na própria estação, o que, apesar de interessante 
para o pedestre, demandaria ajustes (reforma) na estação para receber a passarela; a 
outra possibilidade seria chegar num terreno próximo à própria estação. 
 
Gustavo Partezani  afirma que as alternativas propostas para arranque e chegada da 
passarela permitem flexibilidade de negociações daqui pra frente. 
 
Omar Dalank indica que o ponto de arranque da passarela do lado Panorama deverá 
se dar junto à área institucional; já no lado oposto, lembra que, do ponto de vista da 
ciclovia da Marginal, o acesso se dará num ponto interessante, em razão  da grande 
distância dos acessos mais próximos. 
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Antonio Sodré questiona se a passarela deverá passar por baixo da Linha de Alta 
Tensão, ao que Omar Dalank informa que sim; de fato, já houve consulta à 
Eletropaulo, que de sua parte sinalizou com a viabilidade técnica do empreendimento. 
A Concessionária não  permite nenhuma passagem sobre a Linha;  
 
Antonio Sodré e Weber Sutti lembram dos horários de funcionamento da CPTM, 
enquanto Gustavo Partezani menciona haver discussão acerca do remanejamento da 
estação Berrini, via convênio com o Estado, transformando a estação em equipamento 
público. 
 
Luiz Henrique Tibiriçá lembra que a economia deste cenário (chegada da passarela 
diretamente na Estação Berrini da CPTM), que encurtaria o trajeto em cerca de 40m e 
dispensaria desapropriação, traria recursos que poderiam ser investidos na reforma da 
estação. 
 
Antonio Sodré, representante dos Moradores de Favela, afirma que a Associação 
dará todo o apoio à proposta da passarela. 
 
Élia Albuquerque entende que a “conversa” com  outro lado do rio já deveria ter sido 
feita pela CPTM, que deveria envidar esforços para colaborar com o projeto da 
passarela. Gustavo Partezani entende que o Estado já recebeu subsídios desta 
Operação Urbana e não deveria se furtar a colaborar. 
 
Encerrada a apresentação da passarela, passou-se à apresentação da proposta que 
envolve  Av. Santo Amaro. 
 
Gustavo Partezani inicia a explanação mostrando através de slides a situação atual 
da  Avenida Santo Amaro no trecho Bandeirantes -  Cabo Verde: faixas de carro e 
corredor de ônibus competindo em faixas apertadas, passeio estreito de 2m; próximo à 
Av. São Gabriel a situação é ainda pior. 
A Av. Santo Amaro é uma exceção na cidade: sangra duas áreas bem valorizadas e 
não se desenvolve; entre os motivos pode-se incluir o corredor de ônibus e a 
acessibilidade de pedestres existentes muito ruins. O trecho mais próximo da Av. 
Bandeirantes é menos “escuro”, mas  à medida que se aproxima da Av. São Gabriel é 
mais “escuro”. Neste contexto, estabelecido a partir de melhoramento viário da década 
de 70, situa-se a presente proposta, no âmbito da OUCFL: alargar calçadas, 
readequar o corredor de ônibus e  a caixa  de veículos. 
Infelizmente, esta requalificação não faz parte do Programa de Intervenções da Lei, 
mas nos parece ser importante o suficiente para receber tratamento no âmbito da 
OUCFL. 
 
Gustavo Partezani indica através de imagens exemplos de avenidas boulevard para 
através delas demonstrar qual a proposta para o que seria o novo  Boulevard JK – 
uma avenida muito arborizada dotada de largas calçadas, abrigando usos residenciais 
ou não. Lembra que, assim como nos exemplos das avenidas mostradas (em Paris, 
Chicago e Barcelona), a Av.  Juscelino Kubitschek tem espaço para isso tudo, 
cabendo adequá-la ao uso de veículos, sobretudo no trecho que vai da Av. Santo 
Amaro até a Av. Brig. Faria Lima, onde hoje temos fiação aérea, 5 faixas de rolamento 
de cada lado, e apenas 1m de canteiro central onde as árvores não conseguem se 
desenvolver por falta de espaço. 
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A proposta inclui  suprimir uma faixa de rolamento entre a Av. Brig. Faria Limal e a Av. 
são Gabriel, alargamento do passeio em 1,2m de cada lado, incrementos na 
iluminação, arborização, canteiro central, incluindo ciclovia. A transformação nos 
interessa, ainda há estoque disponível nessa região, o que poderá trazer melhorias ao 
local, pondera Gustavo Partezani. 
 
Finalizando sua fala, Gustavo Partezani afirma que, com as propostas apresentadas,  
haveria ganho de qualidade urbana e não haveria déficit nas contas da Operação 
Urbana. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral retoma a apresentação para que a partir do quanto 
descriminado nos slides seja possível ao grupo mensurar o valor estimado das 
propostas a excluir e daquelas que se propõe sejam incluídas. 
 
De modo que, a partir da exclusão das intervenções “Prolongamento da Av. Brig. Faria 
Lima” (até Av. Bandeirantes), “Viaduto na Av. Bandeirantes” (no alinhamento do citado 
prolongamento da Av. Faria Lima), “desapropriações” decorrentes das duas 
intervenções, alem do “Boulevard JK” nos moldes até então vigentes (obra viária com 
túnel) e inclusão das intervenções “Novo projeto Boulevard JK”, “Passarela sobre o 
Rio Pinheiros” e “Intervenção na Av. Santo Amaro”, o saldo final positivo estimado 
seria da ordem de R$ 121 milhões, contando-se com nova Distribuição de CEPAC e 
colocação de 100 mil títulos, conforme resumo apresentado nos slides. 
 
Luiz Henrique Tibiriçá pergunta se a inclusão da proposta de reurbanização na Av. 
Santo  Amaro não poderia gerar novos CEPAC.  Antonio Carlos Cintra do Amaral 
responde que não, passando a explicar que a Lei 15.519/2011 prevê a possibilidade 
de venda de até 350mil novos títulos, sem no entanto alterar os estoques. Entende 
que seria  “realizável” a colocação de cerca de 70 mil títulos por um valor maior do que 
o estimado nos slides, cujo valor adotado foi R$ 5mil por título. 
 
A idéia, prossegue, seria fazer um projeto de lei incluindo a intervenção proposta na 
Av. Santo Amaro. Além da  inclusão,revogar as intervenções que não seriam 
executadas: prolongamento da Av. Brig.Faria Lima e viaduto. 
 
Gustavo Partezani lembra que as propostas a excluir, que significam obras viárias já 
superadas, serão trocadas por 5km de novas vias requalificadas. 
 
Prosseguindo, Antonio Carlos Cintra do Amaral coloca o quanto discutido para  
anuência do GG.  
 
Nesse momento Marcos Endo diz que recentemente estiveram funcionários da 
Subprefeitura do  Butantã na Favela Panorama informando que iriam fazer 
cadastramento. Preocupa-se com sobreposição de atribuições. Antonio Carlos Cintra 
do Amaral explica que não haverá esse problema, pois têm havido contatos entre SP 
URBANISMO e  Subprefeitura do  Butantã, esclarecendo adicionalmente que  a 
atribuição do cadastramento é da SEHAB. 
.  
Renata Andretto questiona que, se é obrigação geral da prefeitura, por que gastar 
recursos da OUCFL. 
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Antonio Carlos Cintra do Amaral explica que a razão é a de se tratar de intervenção 
da OUCFL. Luiz Henrique Tibiriçá complementa observando que, no Real Parque a 
área sobre a qual a favela se estendia é pública; no Panorama, grande parte da área é 
particular, o que inviabilizaria a participação exclusivamente da PMSP. 
 
Marcos Endo pergunta se será executado na Favela Coliseu o projeto que apareceu 
na imprensa no ano passado. Rosa Miraldo esclarece que tratou-se de estudo 
elaborado pela COHAB-SP , onde um plano de massa foi colocado sobre o terreno 
obedecendo o quanto disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, de modo que o 
resultado em número de unidades fosse conhecido, e então se pudesse constatar se a 
demanda estimada seria atendida, e também para que fosse possível estimar o custo 
envolvido. E então, a informação foi trazida ao Grupo Gestor. O projeto ainda será 
elaborado e o desejo é que haja participação da comunidade em seu 
desenvolvimento. Lembra que houve agendamento de reunião com liderança da 
comunidade do Coliseu, mas que infelizmente as pessoas não compareceram. 
 
Marcos Endo aborda então a questão do campo de futebol existente próximo à 
Favela Panorama,  bastante utilizado por esta comunidade e também pela 
comunidade do Real Parque; ressalta que é grande a preocupação da população 
quanto à preservação deste campo. Antonio Carlos Cintra do Amaral informa que o 
campo será preservado. Marcos Endo pergunta se melhorias nesse campo de futebol 
devem ser solicitadas à Subprefeitura do Butantã. Luiz Henrique Tibiriçá sugere que 
eventualmente alambrados possam ser colocados no âmbito da OUC Faria Lima. 
Antonio Carlos Cintra do Amaral pondera que, por ocasião da implantação do 
empreendimento de HIS na Favela Panorama, seja possível uma reforma no campo 
de futebol, talvez até execução de campo com grama sintética. 
 
Gustavo Partezani diz que é necessário ouvir a comunidade para elaborar o projeto 
de HIS. 
 
Marcos Endo ressalta que seria muito oportuno reunir as lideranças antes do 
cadastramento. 
 
Silvia Mariutti entende que as colocações de Marcos Endo são pertinentes, mas  
acredita que os problemas que ocorreram no Real Parque foram muito mais 
complicados. A demanda da então Favela do Real Parque não acreditava que o 
projeto sairia. Num primeiro momento não colaboraram com o cadastramento; apenas 
num momento posterior aceitaram ser cadastradas. 
 
Marcos Endo informa que os números apresentados nos slides (número de famílias 
nas comunidades Coliseu e Panorama) são muito próximos da realidade. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral solicita, então, ao Grupo Gestor, a aprovação de 
gastos com gerenciamento social em apoio às atividades de SEHAB junto às 
comunidades do Panorama e Coliseu, no âmbito da OUC Faria Lima, tendo sido 
aprovado. 
 
Na sequência, Antonio Carlos Cintra do Amaral passa a focar o projeto da passarela 
sobre o Rio Pinheiros e a anuência do Grupo Gestor. Renata Andretto afirma que, 
tendo recebido em 12/11/2013 a convocação com a pauta da 20ª Reunião Ordinária, 
considerando que dos subitens 2.2, 2.3 e 2.4 da pauta constavam deliberações sobre 
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projetos e obras e projetos de lei, e verificando que a convocação veio 
desacompanhada do material técnico referente às matérias que seriam submetidas à 
deliberação,  enviou mensagem eletrônica à SP URBANISMO em 12/11/2013, 
requerendo o encaminhamento dos respectivos projetos para seu conhecimento, e 
todavia, não os recebeu. Comentando a respeito com Rosa Miraldo antes do início 
desta reunião ordinária, foi por esta informada que, por ora, não havia projetos, mas 
apenas estudos acerca das propostas, que seriam apresentados na reunião. No 
entender de Renata Andretto, a breve exposição no “PowerPoint” não é suficiente 
para ela, como representante do Defenda São Paulo, se decidir,  tendo em vista a 
responsabilidade que decorre do assento neste Grupo de Gestão, e considerando que 
as deliberações favoráveis aos subitens 2.2, 2.3 e 2.4 da pauta implicam disposição e 
destinação de verba pública; entende, portanto, que a falta de informações técnicas e 
dos estudos que motivaram as propostas contidas nos subitens citados impedem que 
faça juízo de valor e que se profira voto fundamentado. Lembra que, acerca da Av. 
Santo Amaro e outros corredores, já há discussões no legislativo - o Plano Diretor. No  
Plano Diretor  os corredores terão tratamento diferenciado em razão da proposta das 
faixas de verticalização. Seria, no seu entender,  muito precipitado discutir estes dois 
itens – Av. Santo Amaro e Boulevard JK sem que o PL Diretor seja concluído. 
 
Renata Andretto solicita os estudos e pede que isto seja consignado, pra que ela 
possa melhor entender a proposta e proferir um voto em separado, talvez através de 
ofício, para as três propostas: passarela sobre o Rio Pinheiros, novo projeto para o 
Boulevard JK e requalificação urbana da Av. Santo Amaro no âmbito da OUC Faria 
Lima. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral esclarece que a Av. Juscelino Kubitschek está fora 
das discussões de corredores do Plano Diretor, como também está a Av. Santo Amaro 
no lado da OUC Faria Lima. 
  
 
Weber Sutti inicia sua fala elogiando as propostas apresentadas, ressalta que  
Antonio Carlos Cintra do Amaral explicou a questão Plano Diretor x Av. Santo 
Amaro x Boulevard JK, de modo que entende que a votação, a favor ou contra, deva 
ser feita neste momento. Manifesta sua posição favorável aos estudos apresentados  
ressaltando ainda que, se todas as discussões ora em andamento que buscam  
melhorar a qualidade de vida na cidade tiverem que passar pelo Plano Diretor, a 
cidade perderá intervenções que são de fato necessárias e que urge sejam 
executadas.  
 
Gustavo Partezani  lembra que a proposta da passarela já foi apresentada na reunião 
anterior, que se trata de estudos e não projetos, e que estes, por sua vez, precisam 
ser construídos com a comunidade. A exclusão do prolongamento da Av. Faria Lima e 
viaduto sobre a Av. Bandeirantes, bem como a inclusão do Boulevard JK e 
requalificação da Av. Santo Amaro são  propostas pensadas para preservar o que 
resta no meio dos bairros da OUC Faria Lima, que tantas críticas recebe. Pondera à 
Renata Andretto que ela não recebeu os projetos pois apenas há o que foi 
apresentado nos slides; ressalta ainda que o objetivo das imagens foi  ilustrar o quanto 
proposto, e que os projetos deverão ser ainda elaborados. 
 
Renata Andretto esclarece que entende as ponderações, mas ressalta que as 
pessoas do poder público envolvidas estão muito bem informadas sobre o assunto. Da 
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parte do Movimento Defenda São Paulo não há conhecimento técnico para decidir a 
favor ou contra, não sendo o Movimento contrário a nenhuma melhoria no âmbito da 
cidade. 
 
Lembra a Weber Sutti que o Movimento Defenda São Paulo entende que não sabe, 
no âmbito do Plano Diretor, para onde irão os corredores de ônibus na cidade. Ela 
discorda que a decisão  deva ser tomada agora. Indaga acerca da emissão de novos 
CEPAC, lembrando o Fato Relevante nº 2. Lembra também que alguns 
questionamentos foram já atendidos perante a CVM, outros não. Responder à CVM 
implica em permissão de nova Distribuição. Antonio Carlos Cintra do Amaral 
responde que a CVM apenas se manifestará quando chegar o momento da nova 
Distribuição. 
 
Gustavo Partezani diz que há dois grupos de trabalho:substituição de três 
intervenções eminentemente viárias através de PL: Prolongamento da Brig. Av. Faria 
Lima, Viaduto na Av. Bandeirantes e Boulevard JK – túnel; outro grupo: novo projeto 
Boulevard JK  sem o túnel, alteração da lei de melhoramento viário da Av. Santo 
Amaro para acolher a proposta de requalificação urbana proposta e, por fim, avançar 
na proposta de passarela Panorama-Real Parque. 
 
Lembra que a intervenção “Boulevard JK” já está na Lei; seria apenas retirada a 
execução do túnel, alterando o projeto; a retirada da execução do prolongamento da 
Faria Lima e viaduto sobre a Av. Bandeirantes, se  executadas, não poderiam contar 
com eventuais recursos oriundos de propostas de participação na OUC Faria Lima 
para amenizar o impacto na região, pois não há mais estoque disponível nessa área; A 
ideia é, então, trocar isto por melhorias na Av. Santo Amaro. 
 
Antonio Sodré manifesta-se ressaltando que trabalha e mora no Real Parque há 30 
anos,tendo sido escolhido pelas comunidades para representá-los. Elogia o projeto do 
Boulevard JK inicialmente elaborado pelo ex-prefeito Jânio Quadros. Parabeniza a 
equipe da SP URBANISMO e ressalta que a passarela de transposição sobre o Rio 
Pinheiros, acessória ao Real Parque e Panorama deveria ser priorizada, depois de já 
ter sido resolvido uma parcela do déficit habitacional no empreendimento do Real 
Parque.  Vota favoravelmente, com louvor, quanto ao prosseguimento do projeto da 
passarela, e faz apelo à representante do Movimento Defenda São Paulo que 
acompanhe seu voto lembrando que a SP URBANISMO sempre está aberta a 
esclarecimentos. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral esclarece que, no tocante ao Boulevard JK, por 
exemplo, a proposta já poderia estar sendo desenvolvida. Perante a CVM não haveria 
necessidade, por exemplo, de se submeter à apreciação do Grupo Gestor. Nem o 
Boulevard e nem a passarela. Lembra que desde 2010, quando entrou na SP 
URBANISMO, há demanda pela passarela. Como não há ainda projeto e há 
dificuldades que demandam necessidade de recursos, esta é a razão para solicitamos 
anuência do GG.  
  
Colocando a proposta da passarela  em votação, Renata Andretto se abstém. Afirma 
que, caso a Coordenação do Grupo Gestor entenda que pode ser  trazido o voto em 
separado, ela o fará. Antonio Carlos Cintra do Amaral entende que a votação deve 
acontecer na própria reunião. Renata Andretto vota contra a proposta da passarela. 
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Antonio Sodré indaga se ela não defende São Paulo. Os demais representantes 
presentes anuem com a proposta da passarela. 
 
A seguir Antonio Carlos Cintra do Amaral coloca em votação o prosseguimento dos 
estudos do projeto do Boulevard JK e requalificação de trecho da Av. Santo Amaro.  
Gustavo Partezani informa que o valor estimado do projeto básico é da ordem de R$ 
630 mil. Renata Andretto vota contra, Juarez Andrade se abstem em razão das 
questões levantadas acerca do Plano Diretor, na esteira da argumentação de Renata 
Andretto. Weber Sutti esclarece que, no perímetro da OUC Faria Lima prevalece  
regramento da OUC. Renata Andretto afirma que, quando mencionou o Plano Diretor, 
sua preocupação era com respeito ao corredor da Av. Sto. Amaro, e seu voto contra 
refere-se ao desconhecimento do projeto. Juarez Andrade reitera sua abstenção em 
razão de dúvidas técnicas. Os demais representantes presentes anuem com a 
proposta de prosseguimento dos estudos do projeto Boulevard JK e requalificação de 
trecho da Avenida Santo Amaro. 
 
 Elia Albuquerque pondera que talvez fosse interessante, antes de enviar o projeto de 
lei à Câmara Municipal, houvesse uma nova rodada de discussão com o Grupo 
Gestor. Antonio Carlos Cintra do Amaral diz que, quanto à Av. Santo Amaro, a ideia 
é exatamente essa, mesmo que seja necessário uma reunião extraordinária.  
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral passa a submeter ao Grupo Gestor a aprovação da  
ata da 19ª Reunião, com ressalva da correção das falas de Marcos Endo e posterior 
envio da ata corrigida antes da sua publicação. A ata foi aprovada. 
 
Em resumo, foram nesta reunião aprovados gastos com gerenciamento social e 
cadastro (Panorama e Coliseu), continuidades dos estudos e projeto da passarela e 
HIS\ continuidade dos estudos e projeto do Boulevard JK – proposta sem túnel\ 
avançar com estudos técnicos da exclusão e inclusão das propostas debatidas nesta 
reunião. 
 
Nada mais havendo a acrescentar, Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho dá a 
reunião por encerrada às 18:hs20min. 
 


