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ADRIANA ROLIM DE CAMARGO – Representante Titular 
9. MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO – Representante Titular 
10. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 

JUAREZ EDUARDO DE ANDRADE – Representante Suplente 
11. ASSOCIAÇÃO DE  MORADORES DE FAVELAS 

ANTONIO CÂNDIDO DE AZEVEDO SODRÉ – Representante Titular 
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MARLY NAMUR – Representante Titular 

 
CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 

FÁBIO TEIZO –SPURBANISMO - PRE/CHG 

MARCO ANTONIO BIASI – SEHAB/ SECRETÁRIO ADJUNTO 

ROSA MARIA MIRALDO – SP URBANISMO-DGF 

VLADIMIR AVILA – SP URBANISMO – DGF/GOU 
MAURÍCIO PRADO – SP OBRAS 
JORGE CECIN – SP OBRAS 
MARCOS ENDO – Comunidade Coliseu 
FERNANDO B. FORTES – SP TRANS 
EDUARDO VALENTIM – SP TRANS 
LARISSA BUENO MENDONÇA – SEHAB/ Dear – Sul 
JOSÉ CARLOS MAIS – SIURB 
JOANA CANEDO – SAAP/ CADES-PI 
NURIA PARDELLI - SMDU 

 
 
Às 15hs25min, no Auditório do 10º andar do Edifício Martinelli, Antonio Carlos Cintra 
do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças da São Paulo Urbanismo e membro 
titular desta empresa no Grupo Gestor, cumprimentando os presentes, anuncia que já 
há quorum regimental e dá início à 21ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 
 
Submete aos representantes presentes a aprovação da ata da reunião anterior, 
indagando se há alguma retificação ou observação a fazer. Informado acerca de 
necessária correção ortográfica, a ser prontamente efetuada, coloca a aprovação da 
ata da 20ª Reunião Ordinária da OUC Faria Lima em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 
 
À seguir dá início à apresentação do item 2.1 da pauta – Informes Financeiros – com a 
ajuda de slides que passam a ser parte integrante desta ata. Neste momento são 
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trazidos dados relativos aos estoques disponíveis por Setor da operação urbana, 
estoque total remanescente, total de Cepacs já colocados, bem como a quantidade de 
títulos passíveis de colocação. 
 
A respeito dos 350 mil títulos passíveis de colocação (Lei 15.519/2011) Antonio 
Carlos Cintra do Amaral Filho pondera que dificilmente esse volume de Cepac será 
vendido; talvez sejam colocados cerca de 100 mil Cepac, mediante providências a 
serem oportunamente encaminhadas junto à CVM. 
 
A sequência de slides apresenta informações acerca dos recursos da operação 
urbana: volume de entradas, itens onde foram aplicados e o saldo remanescente. O 
volume total de recursos aplicados ou reservados para HIS significam mais que 10% 
do total das entradas. 
 
Rosa Miraldo inicia os informes relativos ao item 2.2 da pauta – HIS – obras e 
projetos em andamento. No HIS Real Parque já foram concluídas e entregues 937 UH, 
relativas à Fase 1 do empreendimento. A Fase 2 prossegue com as obras, cuja 
previsão de entrega de unidades é agosto de 2015. 
 
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, da SEHAB, esclarece adicionalmente que as 
empreiteiras contratadas para execução da Fase 2 estão envidando esforços para 
antecipar a entrega das unidades. Quanto ao Programa 3R – reparos necessários nos 
edifícios do PROVER junto ao Real Parque – a finalização das obras está prevista 
para outubro. 
 
A intervenção do HIS Coliseu  está em fase de início de cadastro das famílias pela 
SEHAB, ao passo que o convênio envolvendo a SP Urbanismo/ COHAB/SEHAB para 
implantação do conjunto está em fase de coleta de assinatura dos participantes. De 
acordo com o referido convênio, as desapropriações necessárias, os projetos e as 
obras ficarão a cargo da COHAB, sendo que as diretrizes de projeto serão repassadas 
pela SP Urbanismo, ouvida a comunidade. 
 
Com respeito ao Jardim Panorama  Rosa Miraldo informa que deverá haver uma 
reunião com a comunidade no próximo final de semana já visando os arranjos para o 
cadastramento das famílias. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho passa a abordar 
a questão da representatividade dos moradores de favela no Grupo Gestor desta 
operação urbana, relembrando que foi publicado edital de chamamento às 
associações de moradores devidamente constituídas oriundas das favelas Real 
Parque, Coliseu e Panorama, com o objetivo de indicarem representantes. Decorrido o 
prazo houve apenas uma indicação feita pela União dos Moradores de Favela do 
Jardim Panorama, na pessoa do Sr. Washington Bezerra Rodrigues. Rosa Miraldo 
complementa informando que, em razão de ter havido uma única indicação, é 
necessário que haja indicação de um suplente, e propõe ao Grupo Gestor reunido a 
sugestão de que a indicação do suplente parta da própria Associação dos Moradores 
da Favela do Jardim Panorama que fez a única indicação inscrita através do edital, 
desde que cumpridas as formalidades legais necessárias listadas naquele edital. O 
Grupo Gestor acatou a sugestão, e na sequência Marcos Endo, advogado presente à 
reunião e ligado às três comunidades citadas explica que em razão da exigüidade de 
tempo a Associação não apresentou indicação de suplente, indagando se há esta 
possibilidade. Lembra que, embora a Associação leve o nome do Jardim Panorama, 
há representatividade das 3 comunidades atendidas nesta operação urbana: Real 



 
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OUC FARIA LIMA 

REALIZADA EM  19/03/2014 – 15:00 HORAS 
Rua Líbero Badaró nº 504 – 10º andar /  EDIFICIO MARTINELLI 

 

3 
 

Parque, Coliseu e Panorama. Isto posto, a Associação de Moradores de Favela do 
Jardim Panorama deverá indicar o suplente do representante inscrito. 
 
Prosseguindo a reunião, agora no item 2.3 da pauta – Largo da Batata – informe sobre 
obras e projetos, Rosa Miraldo solicita ao Eng. Maurício Prado da SP Obras que 
apresente as atualizações, agradecendo sua presença.  
 
Maurício Prado inicia sua apresentação mostrando fotos da situação atual do Largo 
da Batata, da Nova Praça de Pinheiros, do bicicletário em execução, das melhorias 
nas ruas Teodoro Sampaio, Sumidouro e o Terminal Pinheiros. Marly Namur 
questiona qual a razão do terminal não estar funcionando, uma vez que está concluído 
há tanto tempo. Elia Rocha pondera que está havendo uma avaliação da CET, 
acrescentando que, caso fosse um empreendimento particular, já teria havido uma 
análise como pólo gerador de tráfego (estacionamento).  
 
Marli Namur entende que o problema da entrega do Terminal e seu estacionamento 
há tanto tempo sem operação é  grave, e deveria ser levado ao Prefeito. Maurício 
Prado frisa que o viário na região do Terminal tem se comportado muito bem. Antonio 
Carlos do Amaral Cintra ressalta que a análise está sendo realizada na CET e 
promete recolher todas as informações relativas a esta questão do Terminal Pinheiros 
e trazê-las à próxima  reunião deste  Grupo Gestor. 
 
Maurício Prado passa a abordar as obras e serviços complementares desta 
intervenção (Reconversão Urbana do Largo da Batata), necessidades que surgiram ao 
longo das obras, como a faixa de acomodação de tráfego junto à Marginal Pinheiros e 
o alargamento da Rua Butantã. Os acertos finais necessários nessa área não 
contemplados no escopo da licitação da fase 2 serão objeto de nova licitação, uma vez 
que não pode haver aditamento do objeto licitado naquela ocasião. 
  
Prosseguindo a reunião, Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho inicia a 
apresentação do item 2.4 – Projeto de Lei da Avenida Santo Amaro. Ressalta que, 
com o objetivo de promover uma intervenção que requalifique aquele trecho, e 
conforme combinado na reunião anterior do Grupo Gestor, foi trazido o Projeto de Lei 
da Avenida Santo Amaro para conhecimento do grupo. 
 
Gustavo Partezzani toma a palavra para explicar, com a ajuda de slides que integram 
esta ata, os aspectos que envolvem a proposta ora apresentada na forma de minuta 
de projeto de lei. A intervenção proposta se estende por um trecho de 2,7km do total 
de 7,4km de extensão total da Avenida Santo Amaro, ou seja, na parte abrangida pela 
OUC Faria Lima. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho lembra que o projeto de lei 
não traz nenhuma alteração no perímetro da operação urbana. 
 
Prosseguindo na apresentação, Gustavo Partezzani destaca os problemas que a 
Avenida Santo Amaro apresenta no trecho  abrangido em três níveis: zoneamento 
(área degradada, imóveis fechados, imóveis em mau estado de conservação), 
corredor de ônibus (corredor de ônibus saturado, alto nível de ruído, poluição 
atmosférica) e espaços públicos (calçadas estreitas e com obstáculos, ausência de 
arborização, ausência de ciclovia). Foram apresentados dados, informações, fotos, 
análise técnica, diagnóstico e conclusões alcançadas. 
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Passou a ser abordada a questão das desapropriações necessárias a partir da Lei de 
melhoramento viário nº 14.193/2006, indicada nos mapas apresentados, fazendo 
distinção entre os imóveis totalmente atingidos, parcialmente atingidos e os pontos 
críticos.  
 
A partir da faixa de desapropriação proposta por aquela lei de melhoramento viário foi 
possível visualizar as alternativas de ocupação da avenida resultante, a partir da 
largura final proposta pela Lei nº 14.193/2006, e a possível inserção de todos os 
elementos necessários para a requalificação desta via: calçadas, ciclovia, canteiro 
central, ônibus e automóveis. Lembrando que a Avenida Santo Amaro, no trecho em 
estudo, separa áreas da cidade onde, de um lado, é operação urbana, e do outro, 
regramento de outorga onerosa, Gustavo Partezani aborda também o aspecto do 
projeto de lei que prevê a participação através de incentivos dos imóveis do lado 
oposto à operação urbana, significando trazer investimentos para a efetiva 
recuperação da avenida. 
 
Marly Namur pergunta qual a largura do melhoramento, sendo informada por 
Gustavo Partezani que são 13m, e num trecho de extensão de 400m passa para 6m. 
Ressalta que o resultado final pretendido seria nos moldes da Av. Faria Lima, com 
canteiro menor, objetivando buscar uma relação 50% tráfego, 50% pedestres. 
 
Marly Namur também indaga quanto o corredor de ônibus ocupa do leito da via hoje. 
Gustavo Partezani responde que atualmente o leito comporta uma faixa de ônibus e 
duas estreitas para carros. Marly Namur pondera que estão sendo colocadas 
questões complexas que precisam ser analisadas. Coeficiente de aproveitamento 4 
implicará em adensamento de veículos. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho lembra que, atualmente, o coeficiente de 
aproveitamento já é 4, e Gustavo Partezani complementa destacando que o maior 
fluxo nesta via é de passagem. Concorda que os inputs no projeto são, de fato, 
necessários, para se alcançar a melhor solução possível. 
 
Renata Andretto ressalta que gostaria de ver os estudos, afirmando que a 
apresentacao não e suficiente. Apesar das explicações, entende que o projeto de lei 
foi elaborado por técnicos do setor urbanístico que têm facilidade de lidar com essas 
questões. Salienta não haver documentos a partir dos quais se possa verificar se a 
proposta  de exclusao das obras da operação urbana  são boas ou não e quais os 
impactos resultantes. 
  
Gustavo Partezani explica que a lei já existe e a proposta é implementar os 
dispositivos dessa lei. A partir desse documento  foi feito um plano de obras. Não se 
trata de um vicio. Partiu de uma lei existente. 
 
Renata Andretto pondera que, a proposta que foi trazida, obras previstas serem 
excluídas para outras serem incluídas, é aceitável, desde que as pessoas possam 
analisar. Quer verificar documentos que a prefeitura tem acesso e o Defenda São 
Paulo não tem. O vicio é a impossibilidade de analisar os documentos. Afirma não ter 
meios de analisar. 
 
Weber  Sutti manifesta seu incômodo com a forma como a apresentação trazida à 
apreciação do Grupo Gestor foi referida como fotos e mapinhas. Defende o trabalho 



 
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OUC FARIA LIMA 

REALIZADA EM  19/03/2014 – 15:00 HORAS 
Rua Líbero Badaró nº 504 – 10º andar /  EDIFICIO MARTINELLI 

 

5 
 

afirmando tratar-se de um estudo técnico. Destaca também que as questões ficam 
esclarecidas e superadas na apresentação, dispondo-se a apresentar à representante 
do Defenda São Paulo as informações adicionais que forem solicitadas. Pondera que 
deve-se atentar para o caráter da proposta é de contribuir para a melhoria da cidade 
traendo benefícios concretos. A construção de uma proposta de melhoria é de 
interesse da Administração Municipal; inclui trazer com antecedência o projeto de lei; 
aproveitar o momento de sinergia e construir. Manifesta sua discordância com o 
menosprezo pelo trabalho técnico apresentado e a reatividade exarcebada.  
 
Renata Andretto afirma não se tratar de tom depreciativo, tendo até agradecido a 
apresentação do trabalho. Entende que fotos , gráficos e esse tipo de apresentação é 
a visualização do estudo. Dia que gostaria de ter os estudos para analisar. Continua 
sua fala reiterando não poder dizer se aprova ou não sem entender completamente; 
em entendendo estará disposta a contribuir. Não se sente em condição de aprovar os 
estudos. Reitera que o documento solicitado teria por objetivo contribuir. O Movimento 
Defenda São Paulo gostaria de contribuir.  
 
Weber Sutti indaga a Renata Andretto qual conteúdo estaria faltando. 
 
Renata Andretto aponta para os estudos que levaram à proposta apresentada, 
dizendo que gostaria de ter acesso ao processo administrativo. 
 
Gustavo Partezani esclarece que não há processo administrativo para estudo 
urbanístico. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho passa a ponderar que o plano de 
melhoramento da Santo Amaro já é lei e, caso não demandasse recursos provenientes 
da OUC Faria Lima a Administração Municipal não teria necessidade de perguntar ao 
conselho. É uma necesidade urbanística. Esclarece que houve uma pequena confusão 
no artigo primeiro; pode-se fazer nos dois lados na abrangência do perímetro. O 
projeto de lei autoriza fazer dos dois lados. Não impacta CEPAC, coeficiente de 
aproveitamento, não aumenta imóveis ou muda zoneamento.  
 
Marly Namur diz estar muito desconfortável nessa reunião, que sua obrigação é 
ajudar a cidade. Salienta representar um grupo de pessoas da Universidade que 
também quer contribuir. Gostaria que alguém apresentasse na FAU, afirma. Manifesta 
também preocupação em que se façam todas as intervenções ao mesmo tempo, pois 
em cada reunião é tratado um assunto diferente. Aqui estamos para definir a 
prioridade. Temos duas favelas para reurbanizar, afirma. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho lembra que na última reunião foram 
apresentadas todas as intervenções e respectivas estimativas de valores. Rosa 
Miraldo resgata slide a respeito que faz parte da apresentação passada. Antonio 
Carlos Cintra do Amaral Filho descreve as obras cuja supressão tornará possível a 
intervenção proposta para a  Avenida Santo Amaro. 
 
Gustavo Partezani explica que o que tem sido proposto é revisar o plano de obras 
desta operação urbana dele retirando as obras não aderentes e reestruturando as 
demais  intervenções com o intuito de modernizá-las. Coloca-se à disposição de Marly 
Namur para apresentar na FAU o quanto foi abordado nesta reunião, compartilhar as 
idéias colocadas, reiterando não se tratar de uma obra viária. 
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Marly Namur afirma que os conselheiros têm que ter responsabilidade para definir as 
prioridades. 
 
 
Gustavo Partezani esclarece que 23% dos recursos da OUCFL estão sendo 
destinadas a HIS; é preciso reverter o processo de demonizaçao das operações 
urbanas. Lembra que os recursos para HIS são prioridade, e que as obras viárias são 
a última. Estamos fazendo as coisas com responsabilidade, afirma. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho fala aos conselheiros presentes que a 
Coordenação gostaria de encaminhar o projeto de lei apresentado. 
 
Marly Namur entende que é necessário discutir melhor. 
 
Gustavo Partezani lembra que há motivação legal para encaminhar o projeto de lei. 
 
Marly Namur reitera sua preocupação com aspectos como o coeficiente de 
aproveitamento 4,00 e 1 vaga para auto nos corredores. Indaga o que acontecerá com 
as vias estreitas, temendo uma situação caótica. 
 
Gustavo Partezani ressalta que no dia anterior a Câmara Municipal aprovou o novo 
alinhamento viário dos corredores, assegurando 36,00m de largura. Não haverá 
adensamento  sem a implantação do corredor. Estamos olhando a cidade como um 
todo. Destaca, então, que o projeto de lei ora apresentado deixa de ser uma obra 
viária para ser uma obra para a cidade. Esclarece que o rito demanda envio do texto 
para o Gabinete do Prefeito, passando por diversas instâncias, para na sequência ser 
enviado à Câmara Municipal. 
 
Marly Namur questiona acerca do valor das desapropriações necessárias.  
 
Gustavo Partezani  responde, tendo sido já mostrado na apresentação os imóveis 
que serão atingidos, que dependerá de avaliação a ser efetuada. 
. 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho volta a ressaltar que o projeto de lei proposto 
não altera os índices de coeficiente de aproveitamento já estabelecidos na operação 
urbana. 
 
Gustavo Partezani propõe, então, encaminhar a minuta do projeto de lei para a 
Assessoria Técnica Legislativa - ATL, e enquanto a tramitação administrativo se 
processa,  outras contribuições sejam agregadas ao projeto 
 
Renata Andretto diz que o Movimento Defenda São Paulo se opõe,  conforme 
reunião passada. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho esclarece que neste momento não estamos 
aprovando, mas apenas apenas não opondo o encaminhamento do projeto de lei ao 
Prefeito. 
 
Gustavo Partezani  passa então a discorrer sobre a intervenção proposta para a Av. 
Cidade Jardim -  proposta de melhoramento urbanístico entre a Faria Lima e a 
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Marginal Pinheiros. Diz tratar-se de obra inacabada em função da acessibilidade a 
pedestres. Esclarece que foi solicitado projeto à SP Transportes, e que não há ciclovia 
pois esta encontra-se na Rua Artur Ramos. Passa, então, a palavra para Fernando 
Fortes, Superintendente de Obras da SP Trans para proceder à apresentação, que 
passa a ser parte integrante desta ata. 
 
Fernando Fortes inicia sua apresentação com o auxílio de slides onde aponta, na Av. 
Cidade Jardim, um trecho de  aproximadamente de 720,00m onde os  ônibus já estão 
circulando na faixa da esquerda, mas ainda não há faixa exclusiva. O pavimento é 
flexível e inadequado a utilização de ônibus. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho esclarece que a verba estimada  solicitada  é 
oriunda para melhoramentos urbanísticos. Pede, então, que os conselheiros presentes 
se manifestem com respeito à alocação destes recursos para a conclusão  das obras e 
finalização do projeto. 
 
Renata Andretto se opõe. 
 
Marly Namur não esta convencida quanto à possibilidade de compartilhar o corredor 
fora do horario de pico. 
 
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos entende que fazer o projeto é fundamental para que 
se possa definir a operação posteriormente. 
 
Adriana Rolim pondera que o projeto precisa de melhoria, e que o recurso é bem 
vindo para melhorar a condição existente. Afirma que o que foi apresentado na reunião 
vai melhorar a condição existente. Não vai resolver a condição operacional, mas vai 
resolver o probelma físico. 
 
Marly Namur indaga acerca da existência de recursos para as intrvenções propostas 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho lembra da possibilidade de venda de 150 mil 
CEPACs. 
 
Marly Namur manifesta-se favoravelmente desde que a operacionalização relativa ao 
corredor de ônibus seja resolvida. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho prossegue conduzindo a aprovação do 
encaminhamento proposto. 
 
Movimento Defenda São Paulo, através de Renata Andretto, se abstem. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho constata, então, a aprovação do 
encaminhamento proposto, considerada a recomendação de Marly Namur acerca da 
operacionalização. 
 
Gustavo Partezani informa acerca da Ciclovia que, por questões relacionadas à Ata 
de Registro de Preços não foi possível avançar nesta intervenção. SVMA transferiu a 
condução do processo para as Subpefeituras no trecho que vai do Vila Lobos ao 
Parque Ibirapurera, devendo entrar como Ata de Registro de Preços em abril. O 
projeto está com a SP Urbanismo, e será encaminhado na seuquência à SIURB para  
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conclusão da parte orçamentária -  inclusão na Ata de Preços. A obra será 
acompanhada pela SP Obras, como ocorre com diversas obras das operações 
urbanas Faria Lima e Água Espraiada. 
 
Renata Andretto entrega documento do Movimento Defenda São Paulo e solicita seja 
incluído na ata. 
 
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho informa que o documento ora entregue 
constará como anexo da presente ata, já contemplando a resposta da São paulo 
Urbanismo ao questionamento formulado. 
  
Nada mais havendo a acrescentar, Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho dá a 
reunião por encerrada às 18:hs05min. 
 










