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1. SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO 

ROSA MARIA MIRALDO – Representante Titular 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SMDU 

ARLETE DOS ANJOS GRESPAN - Representante Titular 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS – SIURB 

LIGIA M. BASSO LAMBERTI – Representante Suplente 

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT 

DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES – Representante Titular 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

LUIZ HENRIQUE TIBIRIÇA RAMOS – Representante Suplente  

6. SUBSECRETARIA MUNICUPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB 

ANA CRISTINA ARCHANGELETTI - Representante Suplente 

7. INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB 

CAMILA SAVIOLI SILVEIRA - Representante Titular 

ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA - Representante Suplente 

8. SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 

DE SÃO PAULO – SECOVI 

EDUARDO DELLA MANNA – Representante Titular 

GABRIELA SAYD MOGAMES - Representante Suplente 

9. ORDEM DOS ADVOGADOS – OAB 

ALBERTO MUSSALLEM - Representante Suplente 

10. FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP 

MARIA BEATRIZ RUFINO - Representante Titular 

11. ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA  

ROSANA MARIA DOS SANTOS – Representante Titular 

 

CONVIDADOS E TÉCNICOS PRESENTES  

PATRICIA SARAN – SP URBANISMO 

JOÃO PREVIZ RODRIGUES – CET 

CAIO VINICIUS M. P FERREIRA – CET 

PATRICIA DE CAMPOS VALADARES – GTIS  

AMANDA CORTEZ ARCINE – SEHAB – DTS SUL 

DIANA ROCHA – SMDU 

MONALIZA IZIDORIO PINHEIRO – FAU/USP 

NATHALIA LOPES – BICALHO E MOLLICA ADV 

HILDA PACHECO – SUB – PI 

ROBSON M PLOFENZAVO – SUB – PI 

LAURA LOURENÇÃO – SEHAB / DEPLAN 

 
Às 15h12, do dia 24 de setembro de 2019, no Auditório do 15º andar do Edifício 1 

Martinelli, sala 154, a Sra. Rosa Maria Miraldo, representante titular da São Paulo 2 

Urbanismo, cumprimenta os presentes e dá início à 42ª Reunião Ordinária do 3 
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Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que tem como 4 

pauta proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Publicação D.O.C. – 5 

Portaria SGM 206, de 15 de agosto de 2019, designa os senhores SÉRGIO 6 

QUINTERO e ALBERTO MUSSALLEM para, na qualidade de titular e suplente, 7 

respectivamente, e como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - 8 

OAB, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; 9 

Publicação D.O.C. – Portaria 455, de 05 de setembro de 2019, designa as 10 

senhoras CAMILA SAVIOLI SILVEIRA e ISADORA FERNANDES BORGES DE 11 

OLIVEIRA para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 12 

representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, integrarem o Grupo de 13 

Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; III. Leitura e Aprovação da 14 

ata da 41ª Reunião Ordinária (26/06/2019) do Grupo de Gestão da Operação 15 

Urbana Consorciada Faria Lima; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros; II. 16 

Andamento das intervenções: a) Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; b) 17 

Detalhamento das Ações – HIS Coliseu; HIS Real Parque; Transposições 18 

Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; Melhoramento Urbanístico 19 

da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb. III. 20 

Deliberação: enterramento das redes de energia em ruas do entorno do Largo da 21 

Batata; IV. Informe: ciência ao processo SEI nº 6014.2019/0002346-9 – auxílio 22 

mudança para as famílias que ainda residem na Comunidade Coliseu. Prossegue 23 

com a verificação de presença, pedindo que cada um dos representantes se 24 

apresente e identifique o órgão ou organização a que pertence. É registrada a 25 

presença dos seguintes representantes: Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, 26 

representante suplente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Gabriela 27 

Sayd Mogames, representante suplente do Sindicato das Empresas de Compra, 28 

Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 29 

Paulo – SECOVI; Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das 30 

Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 31 

Comerciais de São Paulo – SECOVI; Arlete dos Anjos Grespan, representante 32 

titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; Rosa Maria 33 

Miraldo, representante titular da São Paulo Urbanismo, na qualidade de 34 

coordenadora; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da 35 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Ligia M. Basso Lamberti, 36 

representante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – 37 

SIUBR; Ana Cristina Archangeletti, representante suplente da Secretaria Municipal 38 
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das Subprefeituras – SMSUB; Rosana Maria dos Santos, representante titular da 39 

Associação dos Representantes dos Moradores de Favela do Perímetro da 40 

Operação Urbana; Alberto Mussallem, representante suplente da Ordem dos 41 

Advogados do Brasil – OAB; Maria Beatriz Rufino, representante titular da 42 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU/USP; 43 

Isadora Fernandes Borges de Oliveira, representante suplente do Instituto dos 44 

Arquitetos do Brasil – IAB; e Camila Savioli Silveira, representante titular do 45 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB. Agradece a presença de todos e registra a 46 

publicação no Diário Oficial da Cidade – DOC da Portaria SGM 206, de 15 de 47 

agosto de 2019, que designa como representantes da Ordem dos Advogados do 48 

Brasil – OAB no Grupo de Gestão, os senhores Sérgio Quintero e Alberto 49 

Mussallem, que acabou de se apresentar. Destaca também a Portaria SGM 455, 50 

de 05 de setembro de 2019, que designa como representantes do Instituto dos 51 

Arquitetos do Brasil – IAB, as senhoras Camila Savioli Silveira e Isadora Borges de 52 

Oliveira, que também se apresentaram anteriormente. Prosseguindo com o 53 

Expediente, consulta os presentes sobre a aprovação da Ata da 41ª Reunião 54 

Ordinária do Grupo de Gestão, realizada em 26 de junho de 2019. Não havendo 55 

observações nem retificações, com a concordância dos presentes, considera 56 

aprovada a Ata da 41ª Reunião Ordinária. Passa à Ordem do Dia, convidando a 57 

Gerente de Gestão Financeira da São Paulo Urbanismo, Sra. Maria de Fátima do 58 

N. Niy, para apresentar os aspectos financeiros da Operação Urbana Consorciada 59 

Faria Lima. Sra. Maria de Fátima do N. Niy cumprimenta a todos, apresenta o 60 

resumo e a evolução financeira no período de maio a julho de 2019, destacando as 61 

receitas (da ordem de R$ 2.475.239.000), despesas totais (da ordem de R$ 62 

1.909.617.000) e saldo financeiro (da ordem de R$ 565.621.000). Informa que, no 63 

período, houve a devolução de diferença no valor de desapropriação do Real 64 

Parque, conforme indicado no quadro de intervenções concluídas. No quadro de 65 

intervenções em andamento, chama a atenção para os valores gastos em 66 

desapropriações no Coliseu (R$ 66.963), gerenciamento social (R$ 575.302) e 67 

auxílio aluguel (R$ 110.000), no período. Destaca, ainda, o melhoramento da Av. 68 

Santo Amaro, incluindo obras (R$ 269.922) e desapropriações (R$ 1.167.441). 69 

Detalha os valores gastos em taxas de administração e remunerações, explicando 70 

que, do total de R$ 840.524, foram pagos valores para o registro da 5ª distribuição 71 

na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (da ordem de R$ 317.000), para a 72 

escrituração dos CEPAC no Banco do Brasil (da ordem de R$ 12.000) e de taxas 73 
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de São Paulo Obras e São Paulo Urbanismo (da ordem de R$ 510.000). Esclarece 74 

que, a partir dessa reunião, será incluído resumo para deixar o total de despesas 75 

um pouco mais claro. Explicita as despesas executas oriundas de intervenções 76 

concluídas (da ordem de R$ 1.471.835.000) e em andamento até o momento (da 77 

ordem de R$ de 437.781.000), destaca a evolução no período de maio a julho de 78 

2019 e o valor a executar nas intervenções em andamento (da ordem de R$ 79 

775.939.000) e nas intervenções ainda não contratadas (da ordem de R$ 80 

283.657.000). Sra. Maria Beatriz Rufino questiona sobre a informação 81 

apresentada no quadro resumo como “A + B”. Sra. Maria de Fátima do N. Niy 82 

explica que a coluna “A” se refere ao total executado na OUC Faria Lima até hoje e 83 

a “B”, ao total a executar, tanto das intervenções em andamento quanto das 84 

intervenções ainda não contratadas, sendo que a soma dessas duas colunas 85 

resulta no “Total (A+B)”. Não havendo mais colocações, Sra. Rosa Maria Miraldo 86 

segue para o Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral, explicando que se trata 87 

de quadro simplificado em relação às informações apresentadas pela Gerência de 88 

Gestão Financeira, que contribui com um retrato mais visual do andamento físico 89 

das intervenções. Destaca o andamento das intervenções do sistema cicloviário 90 

como exemplo. Informa que não houve alteração significativa em relação ao 91 

cronograma físico-financeiro apresentado na última reunião (41ª Reunião 92 

Ordinária, realizada em 26/06/2019) e explicita as questões que prejudicaram o 93 

avanço no andamento das intervenções nesse trimestre. Chama a atenção para o 94 

momento em que a OUCFL se encontra, em que várias das intervenções estavam 95 

em licitação, incidindo ação judicial sobre algumas das intervenções licitadas, o 96 

que impedia a continuidade dos serviços, e havendo empresas que se colocaram 97 

no processo licitatório com posicionamento contrário à sua homologação, por se 98 

considerarem prejudicadas. Apresenta a expectativa de que esse quadro traga 99 

evolução na próxima reunião, daqui a três meses. Detalha que, em relação ao 100 

quadro físico-financeiro apresentado na última reunião, realizada em 26 de junho 101 

de 2019, houve alteração na forma de apresentação das informações, separando 102 

as intervenções já concluídas das intervenções em andamento e previstas, bem 103 

como das taxas de administração e remunerações. Aponta que há uma única 104 

discrepância em relação aos valores do quadro apresentado pela Gerência de 105 

Gestão Financeira, com diferença de R$ 4,9 milhões referente à Fase 3 de 106 

Reconversão Urbana do Largo da Batata, totalizando investimento previsto da 107 

ordem de R$ 80 milhões, o qual ainda será atualizado no quadro financeiro. Dando 108 
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prosseguimento à Pauta, apresenta a demanda da Sra. Rosana Maria dos Santos 109 

para adiantar os informes relacionados à Habitação de Interesse Social - HIS na 110 

OUCFL. Com a concordância de todos, passa a palavra ao representante da 111 

SEHAB, Sr. Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, para que apresente esses informes 112 

sobre o andamento das intervenções de HIS. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá Ramos 113 

informa, com relação às obras de HIS do Coliseu, que a licitação foi concluída com 114 

sucesso, que a empresa ganhadora foi a Leman Construções e Comércio S/A, em 115 

consórcio com a empresa Habitem Incorporação de Construções LTDA., que 116 

ofertou o menor preço (cerca de R$ 35 milhões), não havendo recursos 117 

significativos para a homologação. Destaca que o contrato foi assinado no começo 118 

de setembro e que seu início depende de trabalho conjunto com o trabalho social 119 

por SEHAB, já em desenvolvimento. Pontua que o Coordenador de Obras de 120 

SEHAB está alinhando os últimos detalhes com a empresa, para emissão de 121 

ordem de início na data provável de 1º de outubro. Explica que, após a remoção 122 

das famílias, com estratégia ainda a ser traçada pelo trabalho social, será iniciada 123 

a demolição, incluída no contrato com a empresa. Ressalta que SP-Urbanismo já 124 

repassou a verba de aluguel social e auxílio mudança das famílias, estando tudo 125 

conforme o previsto nesse aspecto. Esboça a expectativa de apresentar, na 126 

próxima reunião do Grupo de Gestão, um cronograma da obra, destacando que o 127 

seu início efetivo depende de projeto de fundações, já que não era possível fazer a 128 

sondagem da área. Acredita que, tão logo sejam removidas as famílias, iniciam-se 129 

a sondagem e o projeto de fundações, em prazo estimado de 30 a 45 dias. 130 

Apresenta outro informe, relativo à quadra do Real Parque, destacando que o 131 

Edital foi muito questionado pela Assessoria Jurídica de SEHAB, tendo sido 132 

exigida uma série de alterações e quesitos, já atendidos e devolvidos ao Setor de 133 

Licitação. Acredita que o Edital de licitação da quadra já deva sair publicado na 134 

próxima semana. Sra. Rosana Maria dos Santos cumprimenta a todos e 135 

agradece pela alteração dos itens de pauta. Questiona sobre a ausência de 136 

previsão de obras para a Sede da Associação de Moradores na licitação referente 137 

à execução de obras do empreendimento de HIS Coliseu, retomando que havia 138 

sido conversado sobre a inclusão da Sede no escopo dessa licitação, 139 

anteriormente à sua publicação. Acredita ser um problema considerar a instalação 140 

de canteiro de obras na Sede sem que seja previsto local alternativo para 141 

acomodação de seus pertences nesse período. Pergunta como será feita a 142 

reconstrução do local se não está incluído na licitação. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá 143 
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Ramos explica que a reivindicação de inclusão de reforma da Sede no orçamento 144 

da licitação não foi repassada à SEHAB na época de elaboração dos documentos. 145 

Informa que não fazia parte do Grupo de Gestão, na ocasião, e que não sabe dizer 146 

nem mesmo se isso poderia ser pago com recursos da OUCFL. Considera ser 147 

possível chegar a um acordo com a empresa, que ainda está nos primeiros 148 

contatos com a Secretaria e deverá informar qual a logística pensada para 149 

utilização dos espaços e para execução das obras. Destaca que existe verba para 150 

implantação de canteiro de obras no contrato e que, caso seja utilizado o espaço 151 

da Sede da Associação, é possível chegar a acordo para que este seja devolvido 152 

todo reformado, ao término das obras. Sra. Rosana Maria dos Santos discorda 153 

do informado, reafirma que as obras na Sede estavam incluídas na concepção do 154 

projeto, tendo inclusive ocorrido visita de arquiteto, na época, para levantamento 155 

das demandas da população, dentre as quais foi registrada a necessidade de mais 156 

salas e de uma quadra coberta na parte superior. Pontua a importância de 157 

documentação da inclusão da Sede no projeto, para evitar problemas futuros. Sr. 158 

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos menciona que estava na área de Engenharia, à 159 

época, e que participou da montagem dos elementos para essa licitação, não 160 

havendo projeto elaborado para a Sede da Associação. Considera resgatar se a 161 

inclusão da Sede no projeto realmente havia ficado combinada e se seria possível 162 

a utilização de verba da OUCFL para esse fim. A partir da análise desses 163 

aspectos, entende que poderia ser estudada a viabilidade de complementação da 164 

obra com a reivindicação apresentada pela Sr. Rosana Maria dos Santos. Sra. 165 

Rosa Maria Miraldo comenta que o projeto de HIS da Comunidade Coliseu foi 166 

inicialmente desenvolvido pela Companhia Metropolitana de Habitação de São 167 

Paulo – COHAB, tendo sido realizadas reuniões com a comunidade, resultando 168 

num projeto bem resolvido. Lembra que havia previsão de um espaço multiuso que 169 

contemplaria as aulas de informática e demais cursos voltados para crianças, 170 

idosos ou mesmo outras demandas da comunidade. Retoma que, quando houve a 171 

dificuldade na desafetação da Rua Coliseu, menos por uma questão legal da 172 

desafetação municipal e mais por conta da limitação da Eletropaulo na parte 173 

subterrânea dessa rua, o projeto foi completamente remodelado pelo 174 

Departamento de Projeto de SEHAB. Nessa ocasião, o desenvolvimento do projeto 175 

também contemplaria as necessidades da comunidade, razão pela qual falou-se 176 

em reunião do Grupo de Gestão, há tempos atrás, que o arquiteto de SEHAB 177 

poderia verificar, com ajuda da comunidade, o atendimento da demanda em um 178 
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salão multiuso no corpo do edifício. Destaca como esclarecimento importante a ser 179 

trazido que o objeto licitado se ateve ao que consta no projeto, não podendo ser 180 

licitada uma edificação à parte para a comunidade, que não esteja contemplada no 181 

projeto. Assim sendo, no corpo do próprio edifício, deveria haver um salão multiuso 182 

destinado a esse ensino das crianças. Pede para que SEHAB, em conjunto com a 183 

Sra. Rosana Maria dos Santos, identifique no projeto a disponibilidade desse 184 

espaço para uso comum. Solicita apoio do Arquiteto João Paulo Cuzziol, 185 

responsável de SEHAB, e da Sra. Amanda Cortez Arcine, da equipe de trabalho 186 

social da Secretaria, para que a questão seja verificada, de modo a apresentar, na 187 

próxima reunião do Grupo de Gestão, a solução adotada para que a comunidade 188 

não fique sem o espaço de apoio comunitário. Sra. Rosana Maria dos Santos 189 

considera que as atividades do projeto social hoje desenvolvidas na Comunidade 190 

não caberiam no interior do prédio, tal como mencionado. Explica que os cursos 191 

oferecidos, atualmente de cabeleireiro, costura e reforço escolar, poderiam ser 192 

desenvolvidos dentro do prédio, mas que as crianças precisam de espaço para 193 

correr, brincar, fazer ginástica, dançar, praticar esporte, o que passaria a acontecer 194 

em cima da atual Sede, com a construção da quadra. Destaca que essa 195 

reivindicação já vem sendo conversada por várias vezes, especialmente em razão 196 

da falta de espaços de parque ou playground para as crianças na Comunidade. Sr. 197 

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos pergunta à Sra. Rosa Maria Miraldo se essa 198 

reivindicação para criação do equipamento tal como descrito, com uma quadra na 199 

parte de cima, existiu desde o começo. Sra. Rosa Maria Miraldo reforça o pedido 200 

para que seja verificado o projeto em SEHAB, junto do Arquiteto João Paulo 201 

Cuzziol. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá Ramos pontua que a demanda de uma 202 

quadra em cima da edificação representa outro tipo de construção, que oneraria o 203 

contrato. Sra. Rosana Maria dos Santos reforça que o Arquiteto João Paulo 204 

Cuzziol tem conhecimento de todas essas demandas. Sra. Amanda Cortez 205 

Arcine, da Divisão Regional de Trabalho Social – Sul da Secretaria Municipal de 206 

Habitação – SEHAB/DTS-Sul, coloca que o Arquiteto João Paulo Cuzziol tinha 207 

esse pedido antigo da Sra. Rosana Maria dos Santos e tinha a intenção de realizar 208 

esse estudo, tendo procurado a equipe de trabalho social por diversas vezes e 209 

também encaminhado engenheiro do seu setor para verificar a possibilidade de 210 

reaproveitar a estrutura da Associação hoje existente para atender a essa 211 

construção. Informa que a demanda foi trabalhada, mas que, sem estar definido 212 

pelo Grupo de Gestão, ficaram inseguros inclusive de fazer o pedido por uma nova 213 
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construção. Sra. Rosa Maria Miraldo retoma a informação de que, quando o 214 

projeto foi desenvolvido por COHAB, houve discussão com a comunidade, 215 

resultando em projeto que estava atendendo a população não apenas nas suas 216 

necessidades habitacionais, como também nas necessidades das ações 217 

comunitárias ali praticadas. Pontua já terem sido anteriormente explicadas as 218 

razões pelas quais esse projeto teve que ser abandonado. A partir do 219 

desenvolvimento do novo projeto, por SEHAB, entende que não haveria 220 

necessidade de deliberação do Grupo de Gestão para atendimento às demandas 221 

de comunidade que consta na Lei da OUCFL e no anexo, com o número de 222 

unidades habitacionais suficientes para as famílias cadastradas e contemplando os 223 

equipamentos dos quais a comunidade já dispõe. Se fosse o caso, a questão 224 

poderia ter sido trazida para deliberação, o que não ocorreu. Relata a situação 225 

configurada, em que há um projeto licitado, sugerindo que as equipes de trabalho 226 

social, de projeto e de obras de SEHAB, verifiquem, conjuntamente, a 227 

disponibilidade de espaços que possam atender ao centro comunitário ou os 228 

ajustes necessários, dentro do regramento vigente, para que a Comunidade possa 229 

continuar tendo a infraestrutura necessária para os cursos oferecidos regularmente 230 

à população. Consulta os presentes sobre a proposta de encaminhamento, 231 

relatando a concordância de todos. Sr. Luiz Henrique Tibiriçá Ramos se 232 

compromete a trazer informações e proposta de resolução dessa questão, na 233 

próxima reunião do Grupo de Gestão. Sra. Rosa Maria Miraldo pede para que, 234 

nesse período, os representantes de SEHAB e da sociedade civil que tenham 235 

interesse se reúnam na Secretaria para identificar as deficiências e questões de 236 

projeto que possam não estar bem esclarecidas, de modo a trazer, na próxima 237 

reunião, uma informação diferente da que se dispõe no momento, mas que 238 

convirja para uma solução. Agradece a todos os que se manifestaram e passa ao 239 

item de pauta sobre a Rede Cicloviária de apoio ao Eixo da Av. Santo Amaro. 240 

Lembra que, na reunião anterior do Grupo de Gestão, foi feita uma apresentação 241 

relativa ao plano de apoio à intervenção na Av. Santo Amaro, cujo projeto, pelas 242 

características de caixa de via limitada e calçada diminuta, não contemplou espaço 243 

para uma ciclovia. Em atendimento à exigência da licença de instalação dessa 244 

intervenção, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT e a 245 

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET foram chamadas a se manifestar 246 

sobre a situação da rede cicloviária, apresentando, na reunião anterior, alternativa 247 

de apoio a essa intervenção. Esclarece que, hoje, serão apresentados informes 248 
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adicionais nesse sentido, passando a palavra à Sra. Denise Maria Saliba Dias 249 

Gomes. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes informa que serão apresentados o 250 

projeto funcional da rede cicloviária de apoio ao novo projeto da Av. Santo Amaro 251 

e também as duas transposições cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e 252 

Jaguaré. Explica que a CET/SMT desenvolveu um plano cicloviário mais 253 

detalhado, com especificações das conexões, discussão em audiências públicas e 254 

que SMT passa a assumir todo o trabalho relacionado às ciclovias na cidade, tanto 255 

relativo aos projetos quanto à execução das obras. Apresenta os Srs. João Previz 256 

Rodrigues e Caio Vinicius M. Ferreira, do Departamento de Planejamento de 257 

Modos Ativos - DPM, responsáveis pelo trabalho de ciclovias desenvolvido por 258 

CET, que farão a exposição do projeto desenvolvido. Sr. João Previz Rodrigues 259 

cumprimenta a todos os presentes e inicia sua apresentação do esboço funcional, 260 

das diretrizes de projeto e dos locais onde se pretende passar as infraestruturas 261 

cicloviárias que servirão de apoio ao Eixo da Av. Santo Amaro. Pontua que estão 262 

sendo feitos estudos em transposições e vias paralelas que possam viabilizar uma 263 

rede cicloviária. Detalha que os procedimentos para implantação de estrutura 264 

cicloviária consistem em elaboração de projeto funcional, já realizada, partindo-se 265 

para a elaboração de projeto básico, a partir do qual se passa para a preparação 266 

do pavimento (fresca/recape e ajuste de sarjeta), seguida da execução das obras e 267 

implantação da sinalização, pela CET. Destaca que o projeto básico foi dividido em 268 

etapas, diferenciando vias situadas a Leste e Oeste da Av. Santo Amaro, bem 269 

como algumas conexões de trechos em vias arteriais. Sr. Caio Vinicius M. 270 

Ferreira complementa que o conteúdo detalhado no slide apresenta o descritivo 271 

das principais ruas que comporiam cada uma das etapas, as quais já passaram 272 

por vistoria inicial com o intuito de verificar a necessidade de adequação da 273 

proposta inicial. Informa, de antemão, que os cruzamentos rodo-cicloviários da 274 

própria Av. Santo Amaro, que influenciam diretamente na construção do 275 

Boulevard, não sofreram nenhum tipo de alteração em relação ao que já foi 276 

acertado, evitando reprojetos e atrasos na obra da Av. Santo Amaro em si. 277 

Considera que, como as demais vias não têm influência na obra propriamente dita, 278 

ainda é possível dar sequência aos estudos para avaliar as melhores condições 279 

para esse percurso cicloviário paralelo, fazendo pequenas alterações, se 280 

necessário. Sr. João Previz Rodrigues retoma a palavra, explicando como é 281 

elaborado o projeto básico, pontua os itens verificados nas vistorias detalhadas por 282 

toda a extensão das vias, incluindo identificação das áreas para melhoria de 283 
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pavimento, sarjeta e ajuste de interferências; levantamento da sinalização 284 

existente; e apontamento das necessidades de adequação da sinalização. Em 285 

relação à elaboração do projeto, destaca que a maior parte das vias se encontra 286 

em condições suficientes para a aplicação apenas de sinalização, havendo 287 

necessidade de adequação geométrica somente nos trechos de ciclovias e nos 288 

que surgirem demandas específicas. Por fim, apresenta o cronograma de 289 

elaboração do projeto básico, considerando estimativa de quatro a cinco meses 290 

para finalização de toda a elaboração de projeto, a partir do seu início. Sra. Maria 291 

Beatriz Rufino pede para retomar a imagem do mapa que indica o trajeto previsto 292 

para a rede cicloviária, solicitando explicações a esse respeito. Sr. Caio Vinicius 293 

M. Ferreira explica o conceito básico adotado de tentar atender à região da Av. 294 

Santo Amaro com a menor distância possível e nas melhores condições de 295 

declividade. Destaca os percursos propostos a Leste e a Oeste, considerando não 296 

ser possível adotar vias paralelas ou caminhos contínuos em razão de a Av. Santo 297 

Amaro se configurar como uma via diagonal. Aponta o objetivo de conexão entre a 298 

Av. dos Bandeirantes e a Av. Pres. Juscelino Kubitschek, destaca a proposta de 299 

ligação com trechos de ciclovias e ciclofaixas existentes e demais pontos de 300 

interesse para atendimento, como o Parque Ibirapuera, e descreve os trajetos 301 

pensados, a Leste e a Oeste, citando os nomes das vias que compõem o 302 

percurso. Diferencia, ainda, o tipo de infraestrutura proposto para cada trecho 303 

(ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota), conforme identificado em apresentação 304 

disponibilizada como material de registro da reunião. Reitera a necessidade de 305 

traçado zigue-zague em ambos os lados, em função da característica diagonal da 306 

Av. Santo Amaro. Sra. Maria Beatriz Rufino pondera sobre a necessidade de 307 

sinalização vertical da rede cicloviária em razão da dificuldade de continuidade do 308 

caminho. Sr. Caio Vinicius M. Ferreira concorda com a colocação sobre a 309 

necessidade de sinalização vertical de orientação aos ciclistas e pontua ser um 310 

fator importante para a elaboração do projeto, de modo a suprir a quebra de 311 

linearidade ocasionada pelas características físicas do local. Sra. Camila Savioli 312 

Silveira pergunta se houve um estudo de demanda para traçado dos percursos, 313 

considerando a proposta de fomentar o uso da bicicleta e a conexão pretendida 314 

entre as Avenidas Juscelino Kubitschek, Hélio Pellegrino e dos Bandeirantes. 315 

Pontua que as vias indicadas como trajeto, marcadas em vermelho na 316 

apresentação, são estreitas e que, em momento breve, poderão se deparar com 317 

demanda exagerada para as suas dimensões, tendo em vista as estatísticas de 318 
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utilização de ciclovias próximas, como a da Av. Brigadeiro Faria Lima, bastante 319 

utilizada. Questiona também se a proposta apresentada faz parte do Plano 320 

Cicloviário. Sr. Caio Vinicius M. Ferreira explica que, no Plano Cicloviário, a 321 

proposta de percurso era exatamente a Av. Santo Amaro. O detalhamento 322 

apresentado é alternativo à proposta inserida no Plano, buscando a melhor 323 

condição possível, dada a impossibilidade de execução no local previsto. Destaca 324 

que, de fato, são vias de seção mais reduzida, mas entende ser possível a 325 

manutenção da capacidade de fluxo veicular, na medida em que se abdica de 326 

parte das vagas de estacionamento. Considera que as seções das vias, apesar de 327 

modestas, são suficientemente largas para acomodar rearranjo de faixas de 328 

circulação veicular, com perda de área de estacionamento. Informa que, do ponto 329 

de vista da infraestrutura cicloviária, a execução da proposta é possível. Sra. 330 

Denise Lopes de Souza, Diretora de Gestão das Operações Urbanas da SP-331 

Urbanismo, na ausência da Sra. Rosa Maria Miraldo, dá prosseguimento aos 332 

pontos de pauta, passando a palavra à Sra. Ligia M. Basso Lamberti, para 333 

apresentação das ações de SP Obras. Sra. Ligia M. Basso Lamberti 334 

cumprimenta a todos e passa à apresentação do andamento das intervenções sob 335 

gestão da SP Obras: ciclopassarela Bernardo Goldfarb, Requalificação da Av. 336 

Santo Amaro e Largo da Batata – Fase 3. A respeito da Ciclopassarela Bernardo 337 

Goldfarb, informa que o processo licitatório está em andamento, que houve 338 

interposição de recurso depois da abertura das propostas técnicas e que as 339 

propostas comerciais foram abertas apenas em 27 de agosto de 2019, com 340 

publicação da classificação final em 06 de setembro e abertura da habilitação no 341 

dia 18 de setembro. Informa que a homologação do resultado está prevista para 342 

próxima semana, no dia 30 de setembro de 2019, devendo o contrato ser assinado 343 

em meados de outubro. Destaca que o cronograma foi atualizado, com estimativa 344 

de oito meses para desenvolvimento dos projetos executivos, constando também o 345 

valor atualizado a partir da licitação, da ordem de R$ 1.225.000. Em relação à 346 

Requalificação da Av. Santo Amaro, informa que os projetos estão sendo 347 

finalizados, incluindo os projetos de adequação dos imóveis. Apresenta desenho 348 

de seção transversal típica de calçada, referente às interferências e tratativas com 349 

as concessionárias para compatibilização dos projetos de subsolo. Indica a 350 

execução de uma vala comum para a colocação das redes de esgoto, das 28 351 

empresas de telecomunicações, água e gás. Informa estar em tratativa com a 352 

Eletropaulo para revisão do projeto de enterramento, de modo que as redes 353 



                                                                                                          
               ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA 

REALIZADA EM 24/09/2019 
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI 

 

12/21 
 

primária e secundária constem no primeiro trecho de pavimento, evitando 354 

cruzamentos de redes desnecessários. Sobre as desapropriações, aponta 355 

avanços, com 34 imóveis desapropriados no Trecho 1, com imissão na posse 356 

cumprida, já sendo feitas demolições e adequações dos imóveis. No Trecho 2, 357 

pretende-se complementar o depósito dessas ações, até o final do ano. No que diz 358 

respeito às obras, informa que foi emitida a ordem de serviço para início das 359 

demolições e supervisão ambiental no dia 19 de agosto de 2019 e que o plano de 360 

ataque para a Av. Santo Amaro, apresentado na última reunião, está sendo 361 

reestudado a pedido de CET, para manter duas faixas de rolamento por sentido, o 362 

que pode prorrogar um pouco o prazo da obra. Destaca que os desvios de tráfego 363 

estão sendo elaborados pela CET, apontando os trajetos em estudo. Apresenta o 364 

cronograma para Requalificação da Av. Santo Amaro, indicando que as 365 

demolições já foram iniciadas e que o andamento das ações está dependendo da 366 

finalização do plano de ataque revisado e da assinatura de contrato de 367 

enterramento de redes com a Eletropaulo. Considera, diante do cenário 368 

apresentado, que possivelmente a interdição da via, de fato, comece apenas em 369 

janeiro, dependendo da data de assinatura desse contrato com a Eletropaulo. Com 370 

relação aos valores, pontua que passou a atualizar o valor do contrato da Av. 371 

Santo Amaro, incluindo reajuste de 27,5%, que passará a constar de forma 372 

atualizada nos informes financeiros, a partir da próxima reunião do Grupo de 373 

Gestão. Acerca da Fase 3 do Largo da Batata, informa que o contrato foi assinado, 374 

com ordem de serviço para início dos serviços dada para o dia 14 de agosto de 375 

2019. Informa que o Consórcio está finalizando o plano geral de trabalho e plano 376 

de ataque às obras, que o canteiro de obras já foi montado sob a Ponte Bernardo 377 

Goldfarb e que, provavelmente, as obras devam ter início ainda este ano, pela Rua 378 

Costa Carvalho. Em relação ao enterramento das redes de energia em ruas do 379 

entorno do Largo da Batata, informa ter sido enviado material de consulta a todos 380 

a esse respeito. Explica já estar previsto pelo Grupo de Gestão e no projeto 381 

apresentado, o enterramento de redes na Rua Eugênio de Medeiros, indicada em 382 

azul na apresentação e equivalendo ao valor de cerca de R$ 4 milhões; na Rua 383 

Amaro Cavalheiro, Rua Pascoal Bianco e em trecho da Rua Butantã, indicadas em 384 

verde e representando cerca de R$ 6 milhões. Informa que a estimativa de custos 385 

da Eletropaulo para o enterramento das redes no restante da Rua Butantã 386 

(indicada em vermelho), exigiria também o enterramento das outras vias (indicadas 387 

em roxo), em que não estava prevista intervenção. Sra. Rosa Maria Miraldo 388 
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chama a atenção para o fato de estarem abordando, nesse momento, a 389 

deliberação que faz parte do item III da Ordem do Dia. Destaca que havia uma 390 

estimativa de valores dos serviços da Eletropaulo, a qual argumenta, trazendo uma 391 

nova informação de que, para o enterramento das redes na continuidade da Rua 392 

Butantã, seria necessário o enterramento de redes também em logradouros do 393 

entorno. Isso impacta não apenas no orçamento, mas também implica em 394 

intervenções nessas ruas, inicialmente não previstas. Sra. Ligia M. Basso 395 

Lamberti esclarece que a Eletropaulo faria a intervenção e, uma vez que a rede 396 

de energia elétrica será enterrada e serão removidos os postes, as empresas de 397 

Telecom teriam que notificadas para também enterrarem as suas redes. Informa as 398 

empresas de Telecom arcariam com os custos das suas redes, por se tratar de 399 

espaço público, mas que o recurso para a intervenção da Eletropaulo a ser 400 

aprovado seria da ordem de R$ 20 milhões. Sra. Denise Maria Saliba Dias 401 

Gomes questiona, no caso de intervenção nas vias identificadas em roxo, se seria 402 

necessário alterar os pavimentos no caso de enterramento das redes nas vias do 403 

entorno. Pergunta ainda qual o tipo de pavimento previsto para a Rua Pascoal 404 

Bianco, em razão de questionamentos recebidos por se tratar de via pequena, pela 405 

qual começaram a circular ônibus. Informa que receberam documento com 406 

especificações de que a Rua Pascoal Bianco iria receber um pavimento de 407 

concreto para comportar esse novo tráfego e gostaria de saber se essas 408 

especificações já estão contempladas no projeto de SP Obras. Sra. Ligia M. 409 

Basso Lamberti se compromete a trazer a informação sobre o tipo de pavimento 410 

previsto na próxima reunião do Grupo de Gestão. Na sequência, para ilustrar a 411 

situação das ruas marcadas em roxo, apresenta estudo das larguras das calçadas 412 

existentes e fotos de algumas das vias, demonstrando entendimento de que o 413 

enterramento da fiação e remoção dos postes realmente traria grande melhoria 414 

aos pedestres, em razão das calçadas estreitas e impossibilidade de garantir a 415 

acessibilidade com a presença dos postes. Expõe o cronograma atualizado da 416 

Fase 3, destacando a redução do valor a partir da licitação, com custo da ordem 417 

de R$ 19.500.000. Aponta que os R$ 20 milhões adicionais, referentes ao 418 

enterramento de redes elétricas complementares, serão colocados em votação a 419 

seguir. Sra. Rosa Maria Miraldo verifica que o quórum de dez representantes 420 

presentes é suficiente para a deliberação, abrindo às perguntas. Sr. Eduardo 421 

Della Manna agradece pela apresentação e considera que, apesar da importância 422 

do enterramento das redes, sente-se pouco a vontade para deliberar sobre a 423 
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destinação de recursos para esse fim. Pondera sobre a proximidade do próximo 424 

leilão de CEPAC da OUCFL, em que serão ofertados 160 mil CEPAC, com 425 

expectativa de arrecadação pela Prefeitura, a princípio, suficiente para arcar com 426 

todas as intervenções previstas. Expõe, porém, não haver garantia de captação de 427 

todo esse recurso, bem como aponta imprevistos na gestão dos recursos, citando 428 

como exemplo a taxa de reajuste do contrato da Av. Santo Amaro, em 27,5%. 429 

Diante disso, considera não ser adequado aprovar a destinação dos recursos para 430 

enterramento das redes de energia nas ruas do entorno do Largo da Batata sem 431 

que SP-Urbanismo apresente um quadro mais preciso sobre os gastos previstos, 432 

temendo que não haja recursos suficientes para concluir as intervenções que 433 

integram a OUCFL. Solicita um pronunciamento e relatório um pouco mais preciso, 434 

considerando ser conveniente, inclusive, aguardar o resultado do leilão de CEPAC 435 

para retomar a votação desse tema, independentemente da importância do 436 

enterramento das redes. Sra. Maria Beatriz Rufino afirma que a sua fala está em 437 

consonância com a do Sr. Eduardo Della Manna, ponderando que algumas obras 438 

nem mesmo foram iniciadas, como é o caso da intervenção na Comunidade 439 

Panorama, em que não há perspectiva de início. Destaca o saldo disponível e a 440 

previsão de gastos, pontua que não se sabe o que será efetivamente arrecadado e 441 

considera sobre a priorização das intervenções sem que se tenha a leitura total. 442 

Manifesta não se sentir confortável em deliberar com voto favorável sem que haja 443 

esse quadro completo de recursos e intervenções. Sra. Camila Savioli Silveira 444 

questiona sobre o reajuste de 27,5% no contrato da Av. Santo Amaro, pedindo 445 

uma melhor contextualização. Sobre a revisão das faixas de rolamento por CET, 446 

pergunta se há impacto em revisão projeto. Sobre o Largo da Batata, concorda 447 

com o apontado pelos demais, considerando ser complicado deliberar sem que 448 

haja um contexto geral dos gastos previstos à frente, principalmente em razão da 449 

diferença de ritmo de execução das obras. Pede informações sobre as 450 

transposições cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, acreditando 451 

ser um ponto da pauta que ficou pendente. Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes 452 

comenta, com relação às transposições tanto da Ponte Jaguaré quanto da Cidade 453 

Universitária, que a CET está assumindo, dentro do Plano Cicloviário, a execução 454 

dessas duas obras, que estavam com outras Secretarias. Destaca que a SMT 455 

assume a responsabilidade desses projetos, ainda não havendo cronograma a ser 456 

apresentado. Sra. Camila Savioli Silveira, retomando discussão sobre o traffic 457 

calming da reunião anterior, comenta sobre acidente sofrido pelo Sr. Sasha Tom 458 
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Hart, que acompanha as reuniões do Grupo de Gestão há bastante tempo, no 459 

cruzamento da Rua Amaro Cavalheiro com a Rua Pascoal Bianco. Relata que, na 460 

ocasião, ele estava de bicicleta, destacando a importância de conscientização 461 

sobre a questão e pontuando que as interrupções cicloviárias acabam por deixar 462 

os ciclistas e pedestres mais vulneráveis. Registra o ocorrido como alerta sobre as 463 

decisões e prioridades definidas pelo Grupo de Gestão. Sra. Rosa Maria Miraldo 464 

pergunta se o enterramento das redes da Rua Butantã é o que demanda, segundo 465 

a Eletropaulo, o enterramento das redes das ruas perpendiculares à Rua Butantã, 466 

ao que recebe resposta afirmativa. Diante das considerações feitas pelos 467 

representantes, questiona se a deliberação sobre o enterramento das redes de 468 

energia em ruas do entorno do Largo da Batata poderia ser postergada para a 469 

próxima reunião do Grupo de Gestão, quando já se teria a informação do resultado 470 

do leilão, permitindo análise das intervenções remanescentes frente aos recursos 471 

arrecadados. Sra. Ligia M. Basso Lamberti entende que seria possível deixar 472 

essa deliberação para o mês de dezembro de 2019, diante da previsão das 473 

próximas frentes de obra. Diante das informações prestadas, Sra. Rosa Maria 474 

Miraldo consulta o conselho se não seria mais razoável deixar essa deliberação, 475 

relacionada ao aumento de orçamento para enterramento das redes das vias 476 

perpendiculares à Rua Butantã, como ponto de pauta da próxima reunião do 477 

Grupo de Gestão, a ser feita após o resultado do leilão e a análise das 478 

intervenções remanescentes. Sra. Maria Beatriz Rufino acrescenta como 479 

pendência não só o resultado do leilão, mas também uma visão mais ampla da 480 

totalidade das obras, inclusive pensando na reestruturação do espaço público 481 

dessa área de forma integral. Considera que, se haverá inserção de outras 482 

questões nas intervenções previstas, deve ser avaliada por que a escolha pela 483 

inserção dessa e não de outras demandas anteriormente apresentadas ao Grupo 484 

de Gestão. Sra. Ligia M. Basso Lamberti explica que é previsto o enterramento 485 

de redes em todas as ruas em que houver intervenção no empreendimento Largo 486 

da Batata. Assim sendo, informa que na Rua Butantã existe a previsão de 487 

enterramento de redes juntamente com obras de drenagem e pavimentação. A 488 

partir disso, destaca que a Eletropaulo, que é a concessionária de energia, 489 

manifestou-se sobre a impossibilidade de enterramento da rede de energia na Rua 490 

Butantã sem o enterramento nas outras ruas indicadas. Esclarece que a 491 

deliberação favorável aos R$ 20 milhões permitirá o enterramento das redes na 492 

Rua Butantã e nas vias do entorno. A votação contrária impediria o enterramento 493 
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na Rua Butantã, não realizando a intervenção tal como prevista na OUC Faria 494 

Lima. Sra. Rosa Maria Miraldo consulta o Grupo de Gestão sobre a proposta de 495 

deixar a deliberação do item III da pauta para a próxima reunião, dispondo de 496 

maiores informações. Por unanimidade, a deliberação é deixada para a próxima 497 

reunião, nas condições apresentadas. Sra. Ligia M. Basso Lamberti, em resposta 498 

à pergunta feita pela Sra. Camila Savioli Silveira sobre a Av. Santo Amaro, 499 

esclarece que a revisão das faixas de rolamento por CET se dá no contexto do 500 

plano de ataque de execução de obras, não havendo alteração de projeto. Sr. 501 

Eduardo Della Manna solicita para que seja apresentado pela SP-Urbanismo, na 502 

próxima reunião do Grupo de Gestão, um panorama atualizado do andamento do 503 

Boulevard Juscelino Kubitschek e de como está o prolongamento da Av. Faria 504 

Lima e alça de ligação com a Av. dos Bandeirantes. Sra. Rosa Maria Miraldo 505 

considera pertinente a solicitação apresentada e informa que será registrada e 506 

atendida na próxima reunião. Passa a palavra à Sra. Denise Lopes de Souza para 507 

que apresente a atualização dos informes sobre a 5ª distribuição de CEPAC. Sra. 508 

Denise Lopes de Souza traz informes gerais sobre a 5ª Distribuição de CEPAC, 509 

destacando que serão 160 mil CEPACs disponibilizados. Informa que foi feito 510 

pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no dia 09 de 511 

agosto, que a CVM segue rito e prazos protocolares e que já houve o primeiro 512 

retorno de análise, no dia 06 de setembro. Esclarece estar em vias de finalização 513 

de atendimento ao solicitado e que o segundo protocolo deve ser feito em breve, 514 

data na qual também será disponibilizado o prospecto nos sites da SP-Urbanismo, 515 

da SMDU e na plataforma Gestão Urbana, com ícone específico para acesso. 516 

Pelos prazos protocolares, a CVM teria mais 10 dias úteis para retorno, a partir do 517 

que torna-se possível fazer a programação dos leilões propriamente ditos. Destaca 518 

que, previamente aos editais dos leilões, será publicada Portaria contendo todas 519 

as regras para a compra dos CEPAC e as posteriores adesões, reunindo 520 

informações sobre datas, documentações necessárias, perguntas e respostas 521 

frequentes para ajudar na compreensão de todos. Em relação ao plano de obras 522 

que consta no prospecto, trará um quadro muito próximo do apresentado, com 523 

maiores detalhes de cada intervenção, identificando aquelas concluídas, em 524 

andamento e previstas, de acordo com os planos e programas já acordados e 525 

aprovados pelo Grupo de Gestão. Informa sobre o saldo atual de recursos, de 526 

aproximadamente R$ 560 milhões e sobre a expectativa de arrecadação em cerca 527 

de R$ 1 bilhão. Tendo em vista a nova arrecadação prevista, considera que 528 
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haveria recursos suficientes para arcar com as intervenções que faltam ser 529 

executadas. Pontua, porém, ser importante ressaltar que várias das intervenções 530 

têm seu custo estimado sobre estudos, o qual deve ser corrigido quando da 531 

execução dos respectivos projetos. Por tal razão, considera fundamental que haja 532 

saldo disponível para absorver eventuais ajustes necessários. A partir disso, 533 

destaca que, a princípio, a OUC Faria Lima está equilibrada. Sr. Eduardo Della 534 

Manna agradece diz ficar satisfeito com a preocupação demonstrada sobre o 535 

regramento do leilão. Cita o documento protocolizado junto à CVM, que prevê a 536 

possibilidade de realização de dois leilões, um primeiro com pagamento à vista e, 537 

se restar CEPAC, um segundo com pagamento a prazo, de acordo com o 538 

estabelecido na Lei. Considera que o problema consiste em definir esse 539 

regramento, de modo a não criar duas classes de compradores de CEPAC, um 540 

que paga a vista e um que paga a prazo. Os dois interessados devem ter 541 

condições iguais de entrar na fila de protocolamento. Considera ser bastante 542 

importante a publicação de Portaria por SP-Urbanismo esclarecendo quais serão 543 

as regras, diante da demanda, pergunta sobre a data de publicação e a 544 

expectativa em relação à realização do leilão. Sra. Denise Lopes de Souza 545 

esclarece que a realização do leilão está prevista para a segunda quinzena de 546 

outubro, ainda não havendo data definida para a publicação da Portaria. Informa 547 

que a Norma de Procedimento interna de SP-Urbanismo está sendo revisada, 548 

organizando o fluxo de processos internamente, a partir da qual será trabalhada a 549 

Portaria destinada a esclarecimentos ao interessado. Confirma que a Portaria será 550 

publicada antes do leilão e reforça que não haverá distinção alguma em relação à 551 

possibilidade de vinculação para interessados que comprarem a vista ou a prazo, o 552 

que também será regrado na própria Portaria. Sra. Rosa Maria Miraldo passa a 553 

palavra a Sra. Ligia M. Basso Lamberti para um último informe sobre o Boulevard 554 

JK. Sra. Ligia M. Basso Lamberti retoma que o Boulevard JK foi objeto da 20ª 555 

Reunião Ordinária do Grupo de Gestão, realizada em 19 de novembro de 2013. 556 

Informa que está sendo retomado e preparado material para publicação de edital 557 

de licitação para atualizar os estudos de tráfego e os projetos. Destaca que a 558 

publicação do edital está prevista para outubro de 2019, com valor estimado de 559 

contrato em R$ 8,5 milhões. Explica que, primeiro, é prevista a realização de 560 

estudos de tráfego, que serão submetidos ao Grupo de Gestão da OUC Faria Lima 561 

para aprovação das diretrizes e, posteriormente, o desenvolvimento dos projetos. 562 

Diante do exposto, Sr. Eduardo Della Manna reitera a solicitação de 563 
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apresentação, na próxima reunião, sobre a alça entre a Av. Faria Lima e a Av. 564 

Bandeirantes. Sra. Denise Lopes de Souza informa que há Projeto de Lei na 565 

Câmara Municipal de São Paulo que congrega alguns melhoramentos viários na 566 

Cidade, incluindo a adequação do traçado da referida alça. Esclarece que o novo 567 

traçado proposto é resultante de estudo da SIURB juntamente com SP Obras, 568 

minimizando a necessidade de desapropriação. Comenta que a proposta 569 

atualmente na Câmara pode ser apresentada na próxima reunião, ainda que não 570 

haja projeto, explicando que acompanha o alinhamento viário existente e propõe a 571 

desapropriação de um único lado, preservando as quadras. Sra. Camila Savioli 572 

Silveira pergunta a razão pela qual o Boulevard JK ficou parado e agora está 573 

sendo retomado. Sra. Ligia M. Basso Lamberti informa não saber ao certo, mas 574 

entende estar sendo retomado diante da perspectiva de nova arrecadação. Sr. 575 

Eduardo Della Manna complementa retomando entendimento do Grupo de 576 

Gestão sobre a priorização das obras previstas na OUC Faria Lima. Sra. Rosa 577 

Maria Miraldo lembra que, tal como mencionado pela Sra. Ligia M. Basso 578 

Lamberti, as diretrizes do Boulevard JK foram discutidas na 20ª Reunião Ordinária, 579 

período em que uma série de outras intervenções estavam em andamento, 580 

sobrepondo-se em prioridade. Considera, no ensejo do leilão e do bom retorno 581 

esperado, ser o momento de retomada não apenas dessa intervenção como 582 

também das demais previstas. Não havendo mais colocações por parte dos 583 

presentes, agradece a participação de todos e encerra os trabalhos às 16h55. 584 

 

SÃO PAULO URBANISMO 

 

 

                   AUSENTE 

ROSA MARIA MIRALDO                                                                VLADIMIR AVILA  

Representante Titular                           Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU 

 

 

                                                                                                           AUSENTE 

ARLETE DOS ANJOS                                                                   EVELYN CALISTRO VIEIRA 

Representante Titular                                      Representante Suplente 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB 

 

AUSENTE                              

ADELSON ROSENBERG COELHO                          LIGIA M. BASSO LAMBERTI 

Representante Titular                Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT 

 

 

                                                                                             AUSENTE                                                                                                            

DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES                                           REGINA MAIELLO VILLELA 

Representante Titular                          Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

 

AUSENTE                                       

EMILIO HERMINDA ROMERO                                                     LUIZ HENRIQUE TIBIRIÇA RAMOS 

Representante Titular                         Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA 

 

AUSENTE                                                                                         AUSENTE 

EDSON CAPITÂNIO            LUCIA NOEMI SIMONI 

Representante Titular                        Representante Suplente 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF 

 

 

AUSENTE                                                                            AUSENTE   

HUMBERTO MASSAHIRO HIDESHIMA                              IZABELLA NEVES TOMINAGA   

Representante Titular               Representante Suplente 

 

 

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS - SMSUB 

 

 

AUSENTE                                                                   

MARIA CHRISTINA ZACCHELLO                                                   ANA CRISTINA ARCHANGELETTI 

Representante Titular                          Representante Suplente 
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SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM 

 

 

AUSENTE        AUSENTE 

MARIANA BITTAR                                                                                    STELLA VERZOLLA TANGERINO 

Representante Titular                                 Representante Suplente 

 

 

 

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

 

 

 AUSENTE                                                                                 AUSENTE 

RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO                       SÉRGIO ANTONIO REZE JR. 

Representante Titular                  Representante Suplente 

 

 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 

 

AUSENTE                                                                                                AUSENTE 

RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO IMAMAMURA                            MIRIANA PEREIRA MARQUES 

Representante Titular                              Representante Suplente 

 

 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL 

 

 

                                                                             

CAMILA SAVIOLLI SILVEIRA                      ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA 

Representante Titular                    Representante Suplente 

 

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

AUSENTE             

MÁRCIO COMPANY DE SOUZA                                                   TARIN CHRISTINA M. PAS SERAFIM 

Representante Titular                                     Representante Suplente  

 



                                                                                                          
               ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA 

REALIZADA EM 24/09/2019 
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI 

 

21/21 
 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - SECOVI 

 

 

                                                                                                                                     

                                          

EDUARDO DELLA MANNA                                                              GABRIELA SAYD MOGAMES 

Representante Titular                           Representante Suplente 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 

 

 

AUSENTE               

SÉRGIO QUINTERO                                                           ALBERTO MUSSALLEM 

Representante Titular            Representante Suplente 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP 

 

 

                           AUSENTE 

MARIA BEATRIZ RUFINO                                                               MARLY NAMUR 

Representante Titular                         Representante Suplente 

 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA - UMM 

 

  AUSENTE                       AUSENTE                

MARILENE RIBEIRO DE SOUZA                                                     JOSÉ DE ABRAÃO 

Representante Titular                           Representante Suplente 

 

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA 

OPERAÇÃO URBANA 

 

                                      AUSENTE 

ROSANA MARIA DOS SANTOS                                                     DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 

Representante Titular                                                                       Representante Suplente                                              


