
 

 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO  DA OP. URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 

REALIZADA EM  06/07/2010  
RUA LÍBERO BADARÓ 504 / AUDITÓRIO DO 26º ANDAR /  EDIFÍCIO MARTINELLI 
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Em 06 de julho de 2010, no auditório do 26o andar do Edifício Martinelli, às 15h35 min,  
o Coordenador da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, Sr. Rubens Chammas, 
deu início a 8a reunião do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima, com os representantes presentes. 
 
Informou a efetiva implantação da SP Urbanismo e da SP Obras. Apresentou 
formalmente o Sr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, como Diretor de 
Desenvolvimento e Gestão  da SP Urbanismo. Expôs que a SP-Urbanismo ligada a 
SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano será responsável pela 
implementação das políticas públicas de responsabilidade da Secretaria no tocante a 
projetos, intervenções urbanas, operações urbanas e concessões urbanísticas e a SP-
Obras, ligada a SIURB – Secretaria de Infra-estrutura Urbana responsável pela 
execução das obras relacionadas aos projetos estratégicos da PMSP. 
 
Esclarece que as Operações Urbanas continuam a ser coordenadas pela São Paulo 
Urbanismo.  
 
Informou ainda que, são empresas distintas, trabalhando de forma integrada. 
 
Apresentou o Sr. Horácio Calligaris Galvanese da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Trabalho – SEMDET, destacando as atribuições desta Secretaria 
dentro das Operações Urbanas Consorciadas. 
 
 



 
 
1. Expediente 
 
Os membros presentes, com prévio conhecimento da ata da 7a reunião do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consociada Faria Lima, deliberaram por unanimidade de 
votos pela sua aprovação. 
 
2. Ordem do Dia 
 
2.1. Informes sobre aspectos financeiros da Operação Urbana 
O coordenador deu início aos assuntos da pauta fazendo uma exposição detalhada 
dos seguintes assuntos: estoque de potencial construtivo adicional por setor, 
colocação dos CEPACs e fez uma breve análise dos relatórios financeiros da 
Operação Urbana Faria Lima.  
 
Informa que a primeira distribuição venceu por decurso de prazo e as demais foram 
encerradas pelo motivo de todos os títulos terem sido adquiridos. 
 
Dr. Domingos Pires, Diretor de Desenvolvimento e Gestão, informa que ocorreu em 
26/05/2010 o 4º Leilão da 3ª distribuição. Esclareceu que o saldo de 1.515 CEPACs 
advindos do último leilão deve-se ao fato de um empreendedor não ter honrado 
pagamento, e o saldo de 10.926 CEPACs deve-se a caução de ação cautelar, a qual 
teve o extinto o feito, devido sentença proferida em 26/06/2008. 
 
Ressalta que os 1.515 CEPACs, após estudos conjuntos com a  SEMDET, podem ser 
colocadas via leilão ainda nesta distribuição vigente (3ª), porém os 10.926 somente 
poderão ser colocados no mercado após autorização da CVM. 
 
Foram apresentadas na sequência as intervenções integrantes no Suplemento da 

Operação Urbana para a 1a, 2a e 3a Distribuições Públicas de CEPAC. As intervenções 

são as seguintes: 

 Obras de passagem em desnível da Av. Brig. Faria Lima com a Av. Cidade 
Jardim e Av. Nove de Julho; 

 Obras de passagem em desnível da Av. Brig. Faria Lima com a Av. Rebouças 
e Av. Eusébio Matoso; 

 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de avenida duplicada no 
eixo formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso; 

 Reconversão Urbana do Largo da Batata (realizado projeto executivo e 
iniciadas as desapropriações); 

 Boulevard Juscelino Kubitschek; 

 Passarela JK; 

 Ciclovias; 

 Transportes Públicos. 
 
À seguir foi exposto o mapa geral das desapropriações que estão ocorrendo dentro do 
perímetro da Operação Urbana Faria Lima. Essas desapropriações se concentram 
basicamente em dois lugares: na região do Largo da Batata e na região da Av. Helio 
Pelegrino. 
 
 



 
 
2.2 Informes sobre as intervenções em andamento 
 
2.2.1 – Intervenções Urbanísticas – Largo da Batata 

Foi apresentado um mapa geral das intervenções viárias planejadas para o Largo da 
Batata. As principais intervenções são as seguintes: 

 Ligação da Rua Baltazar Carrasco com a Rua Sumidouro; 

 Criação de uma nova praça (Praça de Pinheiros); 

 Implantação de um novo terminal de ônibus integrado com o Metrô e a CPTM 
(em execução); 

 Alargamento das Ruas Capri e Eugênio de Medeiros; 

 Criação de uma esplanada: deslocamento da Av. Faria Lima / Reurbanização 
 
Para executar essas intervenções, será necessário realizar a desapropriação de 185 
imóveis. Já foram pagos R$ 74.402.643,67. Nesta área, os imóveis desapropriandos 
enquadram-se nas seguintes situações: 

a) Requerida imissão na posse; 

b) Imóvel da municipalidade; 

c) A pagar depósito inicial; 

d) Pagamento inicial efetuado; 

e) Pagamento de resíduo; 

f) Em preparação de novo DUP; 

g) Em desapropriação para o Metrô; 

h) Imóveis em ordem cronológica de precatório. 
 
Outro aspecto importante do projeto é o melhoramento das condições ambientais e 
paisagísticas do local com a criação de mais 26.305 m² de áreas verdes. 
 
3 – Intervenções Viárias 

As intervenções viárias já realizadas são: a passagem em desnível das Av. Faria Lima 
x Av. Cidade Jardim; passagem em desnível das Av. Faria Lima x Av. Rebouças x Av. 
Eusébio Matoso e o alargamento e prolongamento da Rua Funchal. Atualmente estão 
em execução o prolongamento da Av. Hélio Pelegrino e o alargamento e 
prolongamento das Ruas Olimpíadas e Gomes de Carvalho. O Boulevard da Av. 
Juscelino Kubitschek está em fase de elaboração do projeto executivo. 
 
A extensão da Av. Hélio Pelegrino está em execução, aguardamos conclusão das 
desapropriações que estão em curso, aguardando a imissão na posse. Essas 
intervenções envolvem a desapropriação de 72 imóveis e já foram pagos R$ 
73.293.356,63. Os imóveis desapropriandos podem estar nas seguintes situações: 

a) Requerida imissão na posse; 

b) Imóvel da municipalidade; 

c) Pagamento inicial efetuado. 
 
Outro aspecto importante do projeto é o melhoramento das condições ambientais e 
paisagísticas do local com a criação de mais 4.987,68 m² de áreas verdes. 



 
4  – Habitação de Interesse Social – HIS 
Serão implantados 1.139 HIS para atender as famílias da favela do Real Parque, 
conforme informado por HABI/SUL. As plantas expropriatórias abrangem duas áreas 
distintas situadas nas quadras fiscais 300.047 e 300.048. A área a expropriar na 
quadra 047 é de 8.967,00m² e a área a expropriar na quadra 048 é de 5.347,61m², 
totalizando 14.314,61m². 
 
A implantação dessas unidades abrange uma área maior junto às quadras supra 
indicadas. Estão aí localizados vários lotes de propriedade do DER – Estado de São 
Paulo, possui termo de permissão de uso a favor da Municipalidade. Quanto às 
quadras 300.047 e 300.048 a situação fundiária é conforme segue: quadra 300.048 já 
está em poder do Município; quadra 300.047: pagamentos das indenizações 
referentes à desapropriação, inicial e complementar, continuam em prosseguimento. 
 
A convite do Conselho Gestor a Sra. Maria Silvia Mariutti, de SEHAB/HABI/SUL 
prestou informações a respeito da implantação do HIS. 
 
Com os recursos da Operação Urbana foi efetuada a desapropriação de parte da área 
necessária para consecução das HIS (quadras 300.047 e 300.048). 
 
Em junho do corrente  a  licitação para execução das obras sofreu impugnação  por 
ação que partiu de uma das empreiteiras desqualificadas, resultando em  liminar que 
impediu o início das obras. 
 
O projeto concebido contempla áreas verdes, praça  e creche. 
 
Tendo em vista a declividade do terreno  o projeto foi desenvolvido com várias 
tipologias, apresentando apartamentos com 55m², com dois ou três dormitórios. A 
pretensão é realizar um empreendimento funcional. 
 
Esclarece que foi escolhida a favela do Real Parque, e não Coliseu ou Panorama para 
esta primeira intervenção voltada à HIS pela Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima em razão da solicitação do Ministério Público para atendimento das famílias que 
se encontram em área de risco e da possibilidade de reassentamento em área nas 
proximidades. 
 
 

 
5 – Transporte 
O projeto básico da ciclovia foi concluído, encaminhado a CET e após suas 
manifestações será possível iniciar os procedimentos licitatórios de contratação do 
projeto executivo e da obra. 
 

  

 

Na seqüência, foi aberta a palavra aos representantes e ao público presente e foram 

levantados os seguintes questionamentos: 

 

Questionamentos: 

1. Sr. Ricardo Yazbec, representante SECOVI, indaga se a questão 04 da 

ata da última reunião (7ª reunião ordinária) já  foi sanada. 



2. O Arq. Eduardo Della Mana questiona se os 1.515 CEPACs forem 

ofertados no mercado qual será o valor mínimo, R$ 4.000,00? 

3. Sr. Ricardo Yabeck questiona se esses 222.691 CEPACs que 

encontram-se em circulação serão utilizados para aprovação de projeto. 

4. Sr. Marcelo Furquim, APEOP, pergunta por que não houve 

compatibilização entre os estoques e os títulos da Operação Urbana 

Consorciada Faria Lima. 

5. O Arq. Eduardo Della Mana questionou sobre onde estão sendo 

aplicados os recursos para HIS. 

6. Sr. Horácio Galvanese solicita informar quantas famílias serão atendidas 

nesta primeira etapa. 

 

Esclarecimentos: 

Resposta 1. 

O Sr. Coordenador esclarece que conforme demanda dos representantes, o 

Conselho Gestor poderá efetuar a consulta quanto o artigo 166 da lei 

13.430/02, porém sugere que uma das entidades efetuem a consulta, pois 

todas as contribuições são bem vindas. 

 

Resposta 2. 

O coordenador informa que será realizado um estudo para avaliar o valor 

mínimo adequado.  

 

Resposta 3 

Foi esclarecido que não há como prever onde os títulos serão utilizados. Tanto 

pode ser para aquisição de área adicional ou mudança de parâmetros. Dr. 

Domingos Pires frisou que é possível vincular Cepacs aos lotes 

independentemente da aprovação do projeto. 

 

Resposta 4 

Foi esclarecido pelo Sr. coordenador que a lei da operação urbana teve dois 

momentos: no ano de 1995 com a criação da lei (lei 11.732), e outro no ano 

2004 (13.769 e 13781) quando ocorreu a migração do estoque de metros 

quadrados existentes da lei anterior. Esclarece que este desencontro deve-se 

também a utilização dos títulos (CEPAC) para mudança de usos e parâmetros. 

Exemplifica que na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada o estoque 

de metros quadrados é maior, porém também ocorrerá este desencontro. 

Informa que há estudos para mitigar tal acontecimento nas operações futuras. 

 

Resposta 5 

Os recursos destinados à HIS já foram parcialmente repassados à SEHAB (R$ 

95 milhões), havendo uma conta específica para recolher os 10% da 

negociação dos títulos com a finalidade específica para HIS, conforme  

estabelecido na lei da OU. Esta conta apresenta saldo de R$ 41 milhões. Além 



destes valores, cerca da R$ 7,7 milhões já foram gastos com desapropriações 

para implantação de HIS no Real Parque. 

 

Resposta 6 

A Sra. Maria Silvia Mariutti, Habi/Sul, informa que uma parte das 1300 famílias 

inicialmente previstas para serem atendidas já foram encaminhadas para 

outros programas, tal como o Cingapura do Real Parque. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador encerrou a reunião às 16h40 min. 

 


