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REPRESENTANTES PRESENTES 
1. SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO 

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO – Representante Titular 
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

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

REGINA MAIELLO VILLELA – Representante Suplente 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF 

OSANA LUZ NOVAIS MOREIRA – Representante Suplente 
5. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB 

ROSANGELA VERISSIMO DA COSTA SARTORELLI – Representante Titular 
6. MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

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

JUAREZ EDUARDO DE ANDRADE – Representante Suplente 
8. ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS - APEOP 

EDUARDO JACINTHO MESQUITA – Representante Suplente 
9. FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP – FAU USP 

ANA CASTILHO BARONE – Representante Suplente 
10. INSTITUTO DE ARQUITETOS BRASIL – IAB 

MARCOS ALFREDO MENDES ALDRIGHI – Representante Titular 
11. Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo – SECOVI 

EDUARDO DELLA MANNA – Representante Suplente 

 
CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 

ROSA MARIA MIRALDO – SP URBANISMO-DGF 
JOSÉ CARLOS MASI – SIURB 
LUCIANA MAUTONE – COHAB-SP 
CRISTINA BRITO – COHAB-SP 
JAN KARIM MALI – SMSP-ATOS 

 
 
Às 15hs36min, no Auditório do 10º andar do Edifício Martinelli, Antonio Carlos Cintra, 
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 22ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima. 
 
Antonio Carlos Cintra informa acerca dos esclarecimentos solicitados pelo 
Movimento Defenda São Paulo – MDSP conforme apontados em carta entregue na 
reunião passada, salientando que a resposta formulada pela SP URBANISMO foi 
encaminhado como anexo à ata da reunião anterior. Renata Andretto, representante 
titular do MDSP neste Grupo Gestor salienta que, diante da complexidade da resposta 
formulada, caso haja alguma observação adicional do MDSP, será encaminhada a 
posteriori. 
 
 
Submete, então, aos representantes presentes a aprovação da ata da reunião anterior, 
indagando se há alguma retificação ou observação a fazer. Coloca a aprovação da ata 
da 21ª Reunião Ordinária da OUC Faria Lima em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 
 
À seguir Rosa Miraldo dá início à apresentação dos informes financeiros – com a 
ajuda de slides que passam a ser parte integrante desta ata. Neste momento são 
trazidos dados relativos aos estoques disponíveis por setor da operação urbana, 
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estoque total remanescente, total de Cepacs já colocados, bem como a quantidade de 
títulos passíveis de colocação. 
 
Na sequência é apresentado slide acerca do andamento das obras do HIS Real 
Parque com a previsão de entrega de cerca de 300 UH em agosto de 2015, havendo 
esforço da construtora em reduzir este prazo na medida do possível. 
 
Antonio Carlos Cintra informa acerca da publicação do Decreto de Interesse Social – 
DIS na área da favela Coliseu, que deverá abrigar empreendimento habitacional no 
âmbito da OUC Faria Lima: DIS nº 55.125 de 19/05/2014. 
 
Após publicação de edital pela SP URBANISMO, a vaga no Grupo Gestor destinada à 
Associação de Moradores de Favela recebeu a indicação do Sr. Washington Bezerra 
Rodrigues através da Associação de Moradores de Favela do Jardim Panorama. Com 
a anuência do Grupo Gestor, esta Associação deverá indicar o suplente à vaga de 
titular, para posterior publicação de portaria de nomeação pelo Sr. Prefeito. 
 
O próximo tópico abordado foi o bicicletário recém instalado no Largo da Batata, com 
fotos do equipamento no local, bem como informes acerca da implantação da ciclovia 
no âmbito da OUC Faria Lima. Os técnicos presentes, José Carlos Masi, de SIURB, e 
Jan Karim Mali, de SMSP, responderam as indagações formuladas. Foram 
apresentados slides com fotos do trecho na Av. Gastão Vidigal a partir da Rua Xavier 
Kraus, passando pelas intersecções com as ruas Hayden, Seidel, Froben, Aroaba, 
Heliópolis e Praça Ubiracica, com a ressalva dos técnicos de que em alguns pontos  o 
percurso sofreu pequenas alterações em razão de obstáculos encontrados. 
 
Eduardo Della Manna indaga se é a ciclovia mais extensa do município. Regina 
Vilella pondera que é a mais extensa para operar. 
 
À seguir Antonio Carlos Cintra informa que o projeto de lei relativo às alterações 
propostas para a Avenida Santo Amaro encontra-se na Assessoria Técnica 
Legislativa, em preparação para ser enviado à Câmara Municipal. 
 
Eduardo Della pergunta acerca das perspectivas de um próximo leilão de CEPAC. 
 
Antonio Carlos Cintra esclarece que a intenção é que ocorra ainda este ano, com a 
colocação de 60 a 70 mil títulos que teriam por foco recursos para  HIS Coliseu, 
Panorama, passarela para Real Parque e Panorama, Boulevard JK e Avenida Santo 
Amaro. Para tanto estão sendo ultimados os estudos econômicos  e aqueles que 
envolvem o suplemento à próxima distribuição. 
 
Informa também que a SP URBANISMO providenciou o atendimento às exigências 
formuladas pela CVM em dez/2012 e, em resposta, a CVM afirmou que analisaria os 
dados apenas quando houvesse novo leilão. 
 
Antonio Carlos Cintra esclarece na sequência que há nova licitação em preparação 
destinada à conclusão do que falta para nas obras do Largo da Batata. O 
estacionamento sob o Terminal Pinheiros está em funcionamento. 
 
Renata Andretto indaga sobre mudança do mobiliário no Largo da Batata que havia 
sido mencionado por Gustavo Partezzani em reunião prévia. 
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Rosa Miraldo afirma que o bicicletário já é um a resposta às alterações propostas. 
 
José Carlos Masi  explica que as alterações pensadas já foram implantadas. 
 
Renata Andretto lembra das barracas que seriam implantadas. Jose Carlos Masi 
esclarece que  haveria problemas de exploração desses equipamentos, o que 
demandaria uma concorrência pública. 
 
Antonio Carlos Cintra acrescenta que a questão da floricultura foi até levantada, mas 
que não houve manifestação de interesse nesse tipo de exploração, talvez pelo afluxo 
de pedestres ter diminuído em razão da mudança de local do terminal de ônibus. 
 
Renata Andretto  compreende, mas acha que trata-se de uma praça enorme sem 
ocupação e pede que a questão do mobiliário seja informada sobre seu andamento na 
próxima reunião. 
 
Ana Castilho Barone  pergunta acerca da capacidade do bicicletário. Como não havia 
a informação disponível no momento, ela será trazida na próxima reunião. Antonio 
Carlos Cintra esclarece que o bicicletário implantado no Largo da Batata foi solicitado 
em razão da ciclovia na própria Faria Lima e demandado próprios cicloativistas. 
 
Ana Castilho Barone  enfatiza a importância deste equipamento como suporte para o 
trabalho. 
 
Luiz Henrique Tibiriçá pondera que talvez a vocação da esplanada do Largo da 
Batata seja dotar a praça de um equipamento como o “Prá Servir”. 
 
Antonio Carlos Cintra informa que a questão da passarela sobre o Rio Pinheiros, de 
ligação dos HIS Real Parque e Panorama, está caminhando. Luiz Henrique Tibiriçá 
pergunta se a modalidade de licitação será concurso, ao que Antonio Carlos Cintra 
responde que há intenção de que seja, mas que a decisão final ainda não foi tomada. 
Pondera que o ideal é fazer o concurso juntamente com HIS, mas não há ainda dados 
finalizados como o número total de famílias a atender. Seria o caso de fazer em 
separado. 
 
Indagado acerca do Boulevard JK, se já há projeto, Antonio Carlos Cintra esclarece 
que já há um desenho anterior, e que o momento é de contratação do básico e 
executivo sobre este desenho inicial. 
 
Indagando aos presentes se há mais alguma questão, e diante da ausência de 
manifestações, Antonio Carlos Cintra agradece a presença de todos e dá a reunião 
por encerrada às 16hs:21min. 
 
 
 
 
 
 
 


