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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 DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM 

RICARDO CARLOS GASPAR – Representante Titular 
5. MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

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

JUAREZ EDUARDO DE ANDRADE – Representante Suplente 
7. Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais de São Paulo – SECOVI 

RICARDO YAZBEK  – Representante Titular 
EDUARDO DELLA MANNA - Representante Suplente 
8. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FAVELA 

ANTONIO CÂNDIDO DE AZEVEDO SODRÉ – Representante Titular 

 
CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES 

ROSA MARIA MIRALDO – SP URBANISMO-DGF 

VLADIMIR AVILA - SP URBANISMO - DGF - GOU 
HELOÍSA MASUDA - COHAB SP 
MARCOS ABREU - ODEBRECHT 
GUSTAVO FREIBERG - SUBPREFEITURA PINHEIROS 
SASHA HART - MORADOR PINHEIROS 
AMANDA CORTEZ ARCINE - SEHAB DEAR-SUL 
MARIA SILVIA MARIUTTI - SEHAB DEAR-SUL 
MARIA FERNANDA SALLES - CADES PI 
DIEGO CRENITTE - COHAB SP  

 
 
Às 15hs25min, 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 para início dos trabalhos, mas não ainda para aprovação da ata da reunião 
anterior, de modo que sua aprovação será deixada para o final da reunião. Assim 
sendo, dá início à 23ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, passando a palavra à Rosa Miraldo para que apresente os 
informes devidamente atualizados desde a última reunião ocorrida em 01/07 do 
corrente. 
 
Rosa Miraldo passa então a informar acerca dos aspectos financeiros com a ajuda de 
apresentação que passa a ser parte integrante desta ata. A apresentação salienta a 
situação atual dos estoques consumidos e disponíveis desta operação urbana, bem 
como dos recursos auferidos com a colocação de títulos e outras entradas e os gastos 
efetuados. Estas informações encontram-se disponíveis no site da SP URBANISMO. 
 
No tocante aos recursos já auferidos pela operação urbana, e em particular aos 
investimentos realizados em intervenções, Antonio Carlos Cintra esclarece que os 
valores separados em conta destinados à Cia. do Metrô em razão do convênio firmado 
tendo por objeto a Linha 4 Amarela totalizaram R$ 120mi, pagos à partir da 
apresentação das medições das obras, devidamente aprovadas pela CEF. E que o 
referido convênio prevê ainda o repasse de cerca de R$ 70 mi. 
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Rosa Miraldo esclarece que a fiscalização das medições apresentadas que resultam 
na liberação de recursos das operações urbanas consorciadas Faria Lima e Água 
Espraiada é realizada pela Caixa Econômica Federal. Ressalta que essa fiscalização é 
bastante rigorosa, o que às vezes implica em morosidade na liberação dos recursos. 
Exemplifica com o caso da Ponte Itapaiúna, obra da OUC Água Espraiada que, por 
estar parcialmente ancorada em área fora do perímetro daquela operação urbana,  
demandou envio de extenso material explicativo à CEF, que incluiu anuência do Grupo 
Gestor, para consequente liberação dos recursos. 
 
Continuando a apresentação, Rosa Miraldo destaca os valores aplicados em HIS até 
o presente, que superam bem mais que os 10% exigidos por lei, relativamente aos 
recursos totais auferidos com a colocação de títulos. Destaca as informações relativas 
a cada conjunto do Programa de Intervenções da Lei 13.769/2004 - Real Parque: UHs 
restantes (305) deverão ser entregues até agosto de 2015; Luis Henrique Tibiriçá, da 
SEHAB, assegura que está prevista uma entrega parcial em dezembro deste ano (190 
UH). Panorama: a equipe social de SEHAB iniciou os trabalhos com a comunidade 
visando o cadastro e a selagem; no entanto, problemas internos da comunidade 
impediram o acesso da equipe e o problema está sendo tratado no âmbito daquela 
Secretaria; Coliseu: o decreto de interesse social já foi publicado, convênio entre 
SEHAB, SP URBS e COHAB para execução das UHs já foi assinado; a equipe social 
de SEHAB iniciou os trabalhos com a comunidade; cadastro preliminar apontou para 
260 famílias a serem atendidas; COHAB desenvolve os estudos relativos à legislação 
de uso e ocupação do solo para poder apresentar proposta à comunidade e dela 
extrair subsídios para o projeto a ser executado. 
 
Respondendo indagação de Antonio Sodré, Luis Henrique Tibiriçá informa que, no 
Real Parque, as casas ainda não removidas o serão no momento em que as obras 
demandarem; por ora, os moradores ali permanecem para evitar gastos adicionais 
com auxílio aluguel. 
 
Respondendo indagação de Antonio Sodré acerca dos boxes destinados à comércio 
naquele empreendimento, Amanda Arcine informa que os comerciantes serão 
cadastrados pela Secretaria de Abastecimento - ABAST visando concessão de 
permissão de uso do espaço em 90 dias. 
 
Luis Henrique Tibiriçá informa, complementarmente, que a reforma do Cingapura 
está em andamento. 
 
Com respeito à representatividade dessas comunidades neste Grupo Gestor, Rosa 
Miraldo lembra que, atendendo à solicitações da própria comunidade e com a 
anuência do Grupo Gestor, a SP URBS elaborou edital de convocação destinado a 
acolher a indicação das associações de moradores regularmente instituídas para 
ocuparem a vaga de representante de Moradores de Favela, atualmente ocupada por 
Antonio Sodré, destacando a pronta compreensão e colaboração deste no processo 
de substituição da representação solicitada. No entanto, o candidato indicado pela 
única associação inscrita nos termos do edital - União dos Moradores da Favela do 
Jardim Panorama - não tem comparecido. Foi encaminhado, ainda, pela SP URBS, 
correspondência solicitando indicação de suplente à vaga, bem como entregue 
pessoalmente ao indicado Washington Bezerra Rodrigues, a referida correspondência. 
Até o momento, a indicação necessária para posterior publicação da portaria de 
nomeação de titular e suplente não foi recebida. 
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Rosa Miraldo solicita então à Amanda Arcine e Sílvia Mariutti, de SEHAB, que 
entrem em contato com o representante indicado pela comunidade para comparecer e 
proceder à indicação do suplente. 
 
Prosseguindo nos informes, Rosa Miraldo passa a abordar a intervenção 
Reconversão Urbana do Largo da Batata – Fases 1 e 2, esclarecendo que obras e 
serviços necessários à finalização serão objeto de licitação, cujo escopo inclui: 
reformas de melhoria de passeio (demandas dos comerciantes da região), paisagismo 
e enterramento de redes. A licitação está sendo preparada pela SP Obras e o 
orçamento devem ficar em 93,5 mi. Rosa Miraldo pondera que, caso o Grupo Gestor 
entender oportuno, SP Obras poderá ser chamada na próxima reunião para 
apresentar maiores detalhes. 
 
Antonio Carlos Cintra exemplifica que as obras da Rua Butantã não foram incluídas 
nos escopos anteriores, embora trate-se de via muito importante para a circulação 
viária daquela região. Com respeito à questão dos equipamentos do Largo da Batata, 
ressalta que está havendo discussão com a comunidade, bem como o paisagismo 
ainda por executar. 
 
Lembra também da dificuldade relacionada à transferência da cabina Primária da 
CPTM, que atrapalha a circulação dos ônibus. Embora a transferência da cabine seja 
custeada pela CPTM, os custos de remodelagem do viário ficarão por conta dos 
recursos da operação urbana. 
 
Ressalta que está sendo destinado cerca de três a quatro milhões de reais para 
implantação dos equipamentos. 
 
Gustavo Freiberg destaca a necessidade de que as informações sejam mais 
apropriadas pois está havendo descompasso entre a comunidade e a subprefeitura. 
 
Sacha Hart indaga acerca do paisagismo, que estaria contemplado até o final do ano, 
bem como do Centro Cultural e Auditório inicialmente previstos no projeto vencedor do 
concurso. Afirma que os moradores continuam com a esperança de ter um centro 
cultural para preservar a memória do local, que poderia conter as peças arqueológicas 
que foram encontradas nas  escavações; memória arqueológica, memória das 
pessoas, imigrantes, de moradores que já passaram por ali. 
 
Antonio Carlos Cintra responde que o terreno pretendido era muito caro, levando à 
desistência de desapropriação, embora a idéia não tenha sido descartada. É preciso 
encontrar uma área. 
 
Sacha Hart pondera que há áreas residuais que poderiam ser utilizadas. 
 
Maria Fernanda Salles afirma, relativamente à questão do mobiliário, que a 
comunidade está muito interessada em participar da escolha.  
 
Rosa Miraldo ressalta que há um fórum na Subprefeitura de Pinheiros que acolhe 
essa discussão, embora não saiba a regularidade e a forma  como  acontecem as 
reuniões. 
 



 
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OUC FARIA LIMA 

REALIZADA EM  16/09/2014 – 15:00 HORAS 
Rua Líbero Badaró nº 504 – 10º andar /  EDIFICIO MARTINELLI 

 

4 
 

Gustavo Freiberg esclarece tratar-se de workshop com a população - já ocorreram 
dois encontros - que serão retomados. Destaca ter havido um trabalho contando com 
a participação de empresas, a subprefeitura e a coletividade. Propõe como idéia de 
evento levar  o carnaval da Vila Madalena para o Largo da Batata; 
 
Rosa Miraldo entende que tal forum é o canal oportuno para angariar ideias e 
demandas, inclusive com respeito ao mobiliário, e que deve ser devidamente 
divulgada para participação dos interessados. Pede a Gustavo Freiberg que solicite à 
Adriana Rolim, representante da SP-PI no Grupo Gestor entrar em contato com o 
Gustavo Partezani, Diretor de Desenvolvimento da SP Urbanismo visando a retomada 
desse processo. 
 
Ricardo Yasbeck lembra aos presentes que em algumas estações de metrô do 
exterior as peças encontradas nas escavações por ocasião das obras são expostas 
em espaços apropriados na própria estação. E sugere que poderia ocorrer o mesmo 
na estação Faria Lima ou  Fradique Coutinho, inclusive contando com a verba ainda a 
ser repassada para o Metrô. 
 
Rosa Miraldo dá sequência à apresentação e passa a abordar o projeto de lei relativo 
à intervenção da Avenida Santo Amaro e adequações do Programa de Intervenções 
da OUC Faria Lima, informando que o mesmo encontra-se em avaliação na Câmara 
Municipal. 
 
Antonio Carlos Cintra complementa o informe ressaltando que o PL está na 
Comissão de Constituição e Justiça. Na imprensa veicula-se a informação de que será 
votado ainda este ano. Estamos avançando no projeto funcional da Avenida Santo 
Amaro. 
 
Ricardo Yasbeck questiona o porquê de não se colocar em leilão a quantidade de 
CEPAC já autorizados. Lembra que serão utilizados em projetos residenciais, uma vez 
que não há mais estoques comerciais, exceto para o Setor Hélio Pelegrino. 
 
Antonio Carlos Cintra pondera que o regramento da CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) exige que, ao se colocar os títulos, seja claramente explicitado em que 
obras os recursos auferidos serão aplicados. Com exceção do PL em tramitação na 
Câmara, só falta a definição da intervenção do Boulevard JK e a passarela junto aos 
conjuntos Jd. Panorama e Real Parque. 
 
Silvia Mariutti ressalta que sempre é destacada a necessidade da referida passarela, 
pois ligará as comunidades além rio à estação da CPTM. 
 
Voltando à questão das intervenções restantes e a próxima distribuição de CEPAC, 
Antonio Carlos Cintra explica que a opção de não fazer o prolongamento da Faria 
Lima com o viaduto sobre a Av. Bandeirantes, além de questões urbanísticas, se deve 
também à grande quantidade de desapropriações envolvidas. Numa próxima 
distribuição, a maior parte dos recursos será para a requalificação da Av. Santo 
Amaro, e não seria possível incluir esta obra numa distribuição imediata pois o projeto 
de lei ainda não foi aprovado. Esperamos aprovar a lei e assim realizar o leilão. 
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Regina Villela da CET lembra que o projeto funcional do trecho proposto na Avenida 
Santo Amaro traz uma solução de consenso entre as empresas SP Obras, SP 
Urbanismo e CET. 
 
Ricardo Yasbeck pondera que uma distribuição imediata poderia contemplar, por 
exemplo, as obras de HIS. 
 
Antonio Carlos Cintra lembra que há aspectos que, embora em andamento, 
precisariam ser finalizados para se chegar ao valor a ser apontado na intervenção, 
como número total de famílias a atender, além das desapropriações envolvidas. 
 
Luis Henrique Tibiriçá acrescenta que na Favela Coliseu aproximadamente 10% da 
área é publica, que corresponde à Rua Coliseu. O restante são áreas particulares em 
processo de usucapião. 
 
Antonio Carlos Cintra  ressalta que o que trava a venda do CEPAC é dizer onde se 
vai gastar, mas como não há lei ainda, não pode ser vendido. 
 
Eduardo Della Manna se manifesta no sentido de que há demanda da sociedade por 
recursos para obras. Temos 475 milhões em recursos e não temos panorama geral 
das obras a serem realizadas. Bulevard JK, passarelas, e Avenida Santo Amaro. A SP 
Urbanismo precisa mapear as obras indicando os recursos necessários, para que não 
se aprove de modo pulverizado e por fim faltem recursos. 
 
Antonio Carlos Cintra lembra que na reunião de novembro/2013 (20ª reunião) esse 
material foi apresentado, inclusive valores. Gostaríamos de trazer essas informações 
atualizadas todas as reuniões, mas não depende somente da SP Urbanismo. 
 
Com a permissão de Antonio Carlos Cintra, Rosa Miraldo coloca a aprovação da 
ata da 22ª Reunião em discussão. Regina Villela  informa que são 102 vagas no 
bicicletário do Largo da Batata. 
 
Na sequência, a ata 22ª Reunião é aprovada por unanimidade. 
 
Ricardo Yazbek indaga acerca da possibilidade de que a execução da passarela junto 
ao HIS Panorama seja desvinculada do projeto de reurbanização da favela. 
 
Antonio Carlos Cintra lembra que há intenção de realização de concurso para o 
projeto da passarela. 
 
Luis Henrique Tibiriçá concorda que é oportuno desvincular a passarela do projeto 
de HIS. Prevê que o HIS Coliseu se inicie em 2015. Quanto ao HIS Panorama, 
entende que a situação é mais complexa, de modo que a solução a adotar leve mais 
tempo. 
 
Na sequência Antonio Carlos Cintra apresenta os dados recuperados da 20ª reunião 
ocorrida em novembro de 2013 que contêm as intervenções remanescentes desta 
operação urbana e seus respectivos custos estimados, bem como a previsão de 
recursos a auferir para fazer frente a tais valores. 
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Ricardo Yasbeck indaga o porquê de não se realizar um leilão de imediato e já 
arrecadar.  
 
Antonio Carlos Cintra  esclarece que a decisão do Prefeito é aguardar e fazer um 
leilão maior para que não haja ágio muito grande. 
 
Ricardo Yasbeck pergunta ao Grupo Gestor se não podemos recomendar que a 
passarela da Panorama seja executada.  
 
Lembrando da solução do projeto, Antonio Carlos Cintra afirma que o ideal é que a 
passarela chegue dentro da estação da CPTM, embora haja a possibilidade de 
desapropriar o Posto de Gasolina ao lado. 
 
Rosa Miraldo lembra ainda que a proposta de chagada da passarela fora da CPTM 
tem sido aventada para não ter de remodelar toda a estação da CPTM. 
 
Ricardo Yasbeck solicita urgência no leilão de 60 ou 70 mil CEPACs 
 
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 17hs:21min. 
 
 
 
 


