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1. Maurício Faria Pinto 
Data: 11/07/2005 
Vereador pelo PT em duas legislaturas (1989-1992) e (1993-1996) 
1998 a 2000 – Foi coordenador do Projeto Eixo Tamanduatehy 
2001 a 2002 – Foi presidente da Emurb 
Novembro de 2002 foi nomeado pela prefeita Marta Suplicy (PT), Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo 
 

P - Como se iniciou seu envolvimento no Projeto do Eixo Tamanduatehy? Como se 

desenvolveu? Quais eram os interesses envolvidos? 

 

M - Bem, eu fui convidado, pelo prefeito Celso Daniel. Eu era vereador em São Paulo, até 

final de 96, aí não obtive a reeleição e fui [...] trabalhar na Prefeitura de Santo André com 

urbanismo, planejamento urbano.  

Eu, como vereador tinha me dedicado a essa, a esses assuntos ligados a urbanismo, 

legislação urbanística. E aí, surgiu o convite eu fui para lá, quer dizer, fui primeiro como 

Diretor de Desenvolvimento Urbano subordinado à Secretaria, dentro da Secretaria do Irineu 

e aí, começaram a surgir às discussões e um levantamento de idéias que valorizavam o 

urbanismo, o planejamento urbano. 

Houve uma primeira experiência que foi ainda, antes do Eixo, [...] da Avenida Industrial. 

Quando nós chegamos na prefeitura, o projeto do Shopping ABC já estava aprovado pela 

prefeitura e não havia nenhuma previsão de inserção do shopping na malha viária, na 

situação urbana do entorno. O shopping estava aprovado dentro de um padrão bem 

tradicional, ou seja, do lote para dentro. Não havia nenhum tratamento do lote para fora. 

E aí, nós começamos uma série de tratativas com o empreendedor, a Cyrela, mostrando 

que a otimização do funcionamento do shopping, dependia de um tratamento referente à 

acessibilidade, à moldura urbana, urbanística do próprio empreendimento.  

Dessas tratativas, surgiu um acordo em que eles cederam uma faixa de terreno do lote do 

shopping para duplicação da Avenida Industrial. Executaram a obra viária e de 

reurbanização da avenida naquele trecho, correspondente ao shopping e naquela ocasião, 

[...] a legislação permitia isso, quer dizer, como compensação desse investimento, da obra 

viária, eles tiveram o gasto dessa obra viária computado como antecipação de recolhimento 

de IPTU. Então, nos anos seguintes, o IPTU foi considerado como pago, as parcelas do 

IPTU pagas em função do dispêndio que eles tiveram com a obra.  

Foi uma experiência interessante, porque foi baseada em negociação, quer dizer, a atitude 

da prefeitura foi declarar ao empreendedor que os direitos dele seriam assegurados, se ele 

quisesse simplesmente executar o projeto original. Eles tinham a aprovação da prefeitura e 

isso seria respeitado, mas o próprio empreendedor, no caso, que revelou uma certa visão, 

ele se mostrou sensível a olhar as condições de inserção urbana do shopping. 

 



Entrevista Maurício Faria 
 

198

Ali, começaram a surgir algumas idéias em relação a Santo André: primeiro, essa idéia da 

parceria público-privado, que não existia. A idéia dessas operações de parcerias, 

contrapartidas do particular, a negociação entre o particular e a prefeitura, colocando de um 

lado o interesse público, de outro lado o interesse privado. Surgiram também alguns 

conceitos, nessa primeira intervenção na Industrial, que são conceitos que embora numa 

escala pequena, inicial, mas eram conceitos que eram conceitos muito importantes. Que 

eram exatamente da relação entre espaço público e espaço privado. 

No projeto original do shopping, estaria totalmente gradeado. A relação dele com a rua era 

uma relação estritamente fechada. E nessas negociações eles concordaram em vivenciar 

uma experiência de uma maior interação do shopping com a rua, que é um elemento chave. 

Era para nós em termos urbanísticos e um trecho do shopping ele passa a ter então uma 

continuidade espacial, visual, com a avenida. Avenida que então, passa a ser reurbanizada. 

E isso eu acho que é uma experiência muito interessante. 

É um dos poucos shoppings na grande São Paulo que tem uma relação com a rua. Ele se 

tornou um shopping com acesso muito amplo de pedestres. Principalmente de jovens, 

jovens de menor renda. Um ponto de encontro de uma juventude e de menor renda do que 

aquela que freqüenta normalmente shoppings de um padrão mais alto. 

E surgiu essa dinâmica de uma relação com a rua, com espaço público. Foi interessante. 

A partir destas discussões, começa a crescer na visão do prefeito Celso Daniel o interesse 

pelo urbanismo.  

Por outro lado, quer dizer, também no início do primeiro ano de governo, a primeira obra da 

administração Celso Daniel, desse segundo mandato dele, é a reurbanização da Avenida 

dos Estados que ela vinha de muitos anos de deterioração, ela estava praticamente 

intransitável em alguns trechos. O leito carroçável completamente destruído, com uma série 

de problemas de erosão nas margens do Tamanduateí. Então, é a primeira ação da 

administração Celso é, não propriamente a reurbanização, mas a recomposição do viário, 

na Avenida dos Estados, no trecho de Santo André, com também uma intervenção de 

contenção, recuperação das margens do Tamanduateí. Isso é feito com recursos do 

Semasa, em função das atribuições do Semasa e então a avenida vai entrando em obras 

[...] A partir dessa obra que originalmente era estritamente uma obra viária, começa a surgir 

uma indagação, eu começo a levantar algumas questões, o prefeito também vai se 

mostrando sensível a essas indagações que eram exatamente as indagações referentes à 

vocação da Avenida dos Estados.  

Que tem a característica de ser a avenida mais marcadamente metropolitana de Santo 

André. É a via mais fortemente, mais explicitamente metropolitana, pelas suas 

características, é um eixo metropolitano que acompanha o Tamanduateí e a via férrea. 
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Então, começa uma reflexão [...]: qual o significado que tem essa intervenção na Avenida 

dos Estados? O que é a Avenida dos Estados para Santo André? O que é esse eixo da 

Avenida dos Estados na medida em que ele tem essa qualidade de ser o grande eixo 

metropolitano, a grande via metropolitana e a única via tão marcadamente metropolitana em 

Santo André? 

Ao mesmo tempo em que, a partir desse fato, dessa provocação, decorrente da obra na 

Avenida dos Estados que era uma obra viária inicialmente. Começa uma leitura da Avenida 

dos Estados, nesse eixo e a Avenida dos Estados e ferrovia. E começa a se verificar a 

existência ali de um campo de oportunidades. É uma constatação da existência de grandes 

glebas que eram glebas industriais, ainda daquele primeiro ciclo industrial, do início do 

século XX, que era aquela característica de plantas industriais muito grandes, muito amplas 

que depois foram sendo desativadas então, começaram a surgir aqueles enormes terrenos 

sem destinação econômica e urbana. E isso passa a ser visto como espaço de 

oportunidades. 

Então, eu acho que, a partir dessa primeira experiência na Avenida Industrial, de 

negociação público-privado, a experiência da reurbanização da Avenida Industrial, sem um 

dispêndio direto de recurso pela administração municipal, indicando que havia um campo de 

relacionamento entre público e o privado em termos de parceria. E de outro lado, a partir 

dessa intervenção na Avenida dos Estados, feita inicialmente, com intervenção viária. 

Então, a partir desses dois elementos: a primeira experiência piloto da Avenida Industrial 

com o shopping ABC Plaza, com empreendedor a Cyrela e de outro lado essa obra, essa 

intervenção na Avenida dos Estados levantando essa indagação sobre o significado da 

Avenida dos Estados. Tem-se contato com alguns estudos do arquiteto e urbanista Cândido 

Malta que já vinha, numa série de reflexões sobre esse eixo da Avenida dos Estados, de 

sua importância e aí também, com a participação da urbanista Raquel Rolnik, começa então 

a surgir indagações, a surgir discussões sobre o potencial que poderia existir nesse eixo da 

Avenida dos Estados. 

A partir daí é que [...] começa a surgir a necessidade e a idéia de se formular um projeto 

urbanístico de escala mais ampla para lidar com essa situação, principalmente desse eixo 

da Avenida dos Estados. 

Aí nesse processo [...] surge o primeiro contato com o Jordi Borja, que foi muito importante.  

O Jordi, na verdade, tinha ido ao Grande ABC para fazer uma palestra em Ribeirão Pires, 

convidado pela então prefeita Maria Inês. E o prefeito Celso Daniel é convidado para esse 

evento em Ribeirão Pires, tem contato e se mostra impressionado com as idéias do Jordi. O 

Jordi, por sua vez, tinha contato com a Raquel Rolnik.  

E há, então, um primeiro convite ao Jordi para uma visita técnica a Santo André, para que 

ele viesse para ter um contato com a realidade do município, para lançar, algumas 
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hipóteses, para levantar algumas questões que pudessem ser de interesse estratégico do 

município. 

Então, com essa primeira visita do Jordi. Ele passa alguns dias, 3 a 4 dias em Santo André, 

tem contato com a realidade de Santo André, observa a cidade, inclusive, com a 

possibilidade de um vôo com helicóptero, tem uma visão mais ampla.  

E dessa visita do Jordi, surge então, a idéia do projeto. De se desenvolver um projeto para a 

área da Avenida dos Estados, para essas áreas que estavam no eixo da Avenida dos 

Estados, do Tamanduateí e da via férrea. 

E aí, começa um processo de discussão e reflexão sobre como formular esse projeto e vai, 

então, surgindo a idéia de se fazer um projeto que tivesse a participação de arquitetos com 

experiência internacional. São arquitetos europeus, porque se verifica que a Europa estava 

vivendo uma experiência de reaproveitamento de grandes áreas. Decorrente, exatamente 

de alterações na estrutura produtiva de diversos países, diversas regiões da Europa e que 

então, era um fenômeno bastante presente na Europa [...], desativação de áreas portuárias, 

desativação de áreas ferroviárias, desativação de grandes áreas industriais, dando espaço e 

oportunidade para projetos de renovação urbana, projetos de reestruturação urbana. E que 

estes arquitetos e urbanistas ou tinham trabalhado diretamente [...] em projetos e também 

estavam mergulhados nesse ambiente prático, nesse ambiente profissional de intervenções 

de reestruturação urbana nesse tipo de área que tinha alguma coisa a ver com essa 

realidade de Santo André.  

Então, aí vai se desenvolvendo essa estratégia, que é a estratégia da formação de 4 

equipes. Três delas coordenadas por arquitetos europeus que trabalhariam, então, com 

arquitetos urbanistas, brasileiros, paulistas, [...]. E a quarta equipe, que seria a equipe do 

próprio Cândido Malta, que já tinha um estudo, tinha uma reflexão sobre a área. Então se 

viu que seria conveniente que ele desenvolvesse a sua proposta, já que ele já vinha com 

toda uma dinâmica de reflexão, de elaboração própria dele. 

Então, é assim que vai surgindo. Procura-se fazer com que as três equipes coordenadas por 

arquitetos europeus: Busquets, o Leira e o Portzamparc. Que elas abordassem todas, a 

mesma área, mas com enfoques específicos [...] de tal maneira que os enfoques fossem 

complementares. A idéia era, nessa primeira etapa de desenvolvimento de projetos 

urbanísticos, os Máster Plans, que fosse uma oportunidade para levantamento de grandes 

idéias, de grandes diretrizes.  

Então, depois numa segunda etapa, iria se promover... 

Feito esse trabalho, esses arquitetos europeus fazem algumas visitas a Santo André. Há 

todo um processo, visitam Santo André. Faz um levantamento com suas equipes da área do 

projeto do trabalho. Dialogam com os arquitetos paulistas, brasileiros que compunham as 

respectivas equipes. Aí, retornam aos seus países, fazem estudos, levantam hipóteses. 
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Há troca de idéias, continua um processo de troca de idéias com suas equipes. Há um 

processo de reuniões de trabalho com os quadros da prefeitura de Santo André. Até que 

num período de alguns meses, então, as propostas vão ganhando corpo. 

É assim que surgiu o Eixo Tamanduatehy. 

 

P - Agora, você acha que dentro dos objetivos iniciais do projeto, eles foram alcançados? 

Quais eram esses objetivos? 

 

M – [...] Porque um projeto desse tipo, ele tinha diferenças muito importantes para as 

experiências européias, mesmo para experiências latino-americanas. Eu destaco duas 

diferenças essenciais: a primeira é que nesses projetos europeus e latino-americanos, como 

por exemplo, Puerto Madero, em Buenos Aires, as áreas objeto das intervenções, eram 

áreas de propriedade pública. Isso dava uma governabilidade a essas ações, a essas 

intervenções muito grandes, porque, a partir da condição de proprietário de grandes glebas, 

objeto da intervenção, o poder público podia definir então, com absoluta liberdade o plano 

urbanístico. O desenho urbano, as regras, etc., porque ele partia de uma premissa essencial 

que era o fato de vender a propriedade da área objeto de intervenção. 

Em Santo André não, em Santo André, as grandes áreas, que eram as áreas industriais e 

de apoio à atividade ferroviária que estavam desativadas e disponíveis eram áreas privadas. 

Isso muda completamente a realidade. Na verdade, a governabilidade, era uma 

governabilidade limitada. E você dependeria sempre, em última instância, da vontade e da 

postura dos proprietários dessas áreas. Então essa é a primeira diferença essencial. 

A segunda diferença essencial, é que as intervenções urbanísticas nos diversos países, elas 

contaram com um investimento público expressivo e infra-estrutura, principalmente. E 

também, ações piloto. Enquanto que o município de Santo André tinha uma capacidade de 

investimento praticamente nula. Dos municípios do Grande ABC, em termos proporcionais à 

população, o município de Santo André era dos mais precários de capacidade de 

investimento. Então, era outro desafio. Era você fazer um processo de reestruturação 

urbana, sem ou quase que sem, investimentos públicos municipais ou com muito pouco 

investimento público municipal. E aí, tentando otimizar ao máximo o pouco investimento 

municipal que era feito.  

Por exemplo, essa obra da Avenida dos Estados, de recomposição de viário, que nem era 

ainda, uma obra do Eixo Tamanduatehy, mas foi aproveitada até como primeira 

oportunidade para o próprio Eixo. 

Então, nessas condições, ou seja, lidar com áreas de propriedade privada e com pouca 

capacidade de investimento do município, de investimento de um modo geral, o processo do 

Eixo Tamanduatehy, tinha que ser um processo necessariamente muito flexível, que iria 
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depender de iniciativas de empreendedores, se tinha baixa governabilidade e também um 

processo de médio prazo, de longo prazo.  

Eu acho que o potencial do Eixo era um potencial grande. Agora, ele dependia muito da 

liderança do Celso Daniel. Que eu acho que tinha a particularidade de ter sido no campo do 

PT, eu acho que foi o gestor petista que mais se abriu ao urbanismo. 

Quando o Celso morre, ele já tinha uma visão urbanística, tinha uma percepção do 

urbanismo, da importância estratégica do urbanismo, coisa que não fazia parte da cultura 

tradicional do PT. Então ele era uma figura única.  

Depois eu acho que houve experiências em Belém, o prefeito era arquiteto, urbanista, então 

também, valorizou o urbanismo. Mas, na tradição do PT até então, ele era uma figura única, 

porque tinha uma visão estratégica, acho que muito desenvolvida, e uma visão da questão 

urbanística, da importância do Urbanismo, da importância da questão urbana.  

A morte dele, evidentemente, quebra esse processo, um processo ligado à liderança dele. A 

morte dele então quebra esse processo e prejudicou muito a dinâmica do Eixo. Agora, de 

qualquer forma, pelas notícias mais recentes que eu estou recebendo agora, o processo do 

Eixo continua. E ele está ligado a desafios complexos.  

Eu acho que [...] as notícias mais recentes, mostram um processo de aproveitamento de 

algumas glebas com posição estratégica no Eixo, principalmente, eu acho que a coisa mais 

importante é o surgimento no Eixo de um empreendimento envolvendo atividades de alto 

valor adicionado. Que isso era o elemento chave do Eixo Tamanduatehy. O Eixo 

Tamanduatehy se propunha a ser um pólo de centralidade, um eixo de centralidade 

regional, ou sub-regional. E a idéia de centralidade [...] tem um papel de protagonismo 

econômico, produtivo e o elemento mais dinâmico na atividade produtiva contemporânea é o 

terciário. São as atividades de alto valor adicionado, a atividade de alto conteúdo 

tecnológico que faltavam.  

Em Santo André, você teve um movimento de valorização do terciário, principalmente, na 

área da medicina, de alguns equipamentos, algumas atividades de prestação de serviços de 

saúde tinham um caráter contemporâneo, moderno, avançado. Mas mesmo assim, eram 

ainda defasados em relação ao papel da capital. Ainda, quer dizer, os grandes centros, mais 

avançados, mais evoluídos na área de saúde estão na capital. No ABC... Santo André, ele 

desenvolveu um certo cluster na área de saúde, mas não é um cluster de vanguarda. A 

vanguarda da saúde está ainda na capital.  

Então, esse desafio de criar centralidades próprias, de atrair atividades de alto valor 

adicionado, atividades de vanguarda em termos tecnológicos, isso ficou pendente no Eixo, 

durante muito tempo, até essa notícia do empreendimento da TIM, do surgimento de um 

pólo tecnológico, isso era o maior desafio do Eixo. A partir disso, a partir de que surjam 

atividades modernas, de vanguarda, de conteúdo tecnológico mais denso, atividade de 
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maior valor adicionado, isso desencadeia uma dinâmica econômica que por sua vez, 

desencadeia uma dinâmica de usos também qualificados: habitacional, de comércio, de 

serviços, ligados a essas atividades de maior caráter estratégico. 

Então, havia aquela idéia de ter no Eixo, com trunfos poucos que se tinha de 

governabilidade pública de aproveitar a área da garagem municipal para um equipamento 

que tivesse grande atratividade, grande centralidade. E a notícia que vem agora que, apesar 

de não ter sido aproveitado para o Museu de Ciência Viva. Acho que era uma idéia 

importante para o Eixo, a implantação de um equipamento como o Museu de Ciência Viva 

na Avenida dos Estados.  

Como isso não ocorreu, de qualquer forma, agora, essa alternativa, que é a implantação de 

uma Universidade Federal, eu acho que é interessante. Porque uma Universidade Federal é 

uma universidade relacionada com aquele tripé: do ensino, pesquisa e extensão. Que não 

existe nas universidades privadas do ABC. Então, uma Universidade Federal, não é só... 

Você tem duas vantagens que diferenciam radicalmente das universidades privadas do 

ABC: primeiro, é que atraem estudantes de toda parte, de outras cidades do Estado de São 

Paulo, outras regiões do Estado de São Paulo. Passa a ser um centro universitário de 

excelência e público. Vai atrair alunos de muitos lugares, isso por sua vez gera uma outra 

demanda habitacional, de comércio, de serviços. Você tem também os professores... Você 

tem toda a dinâmica desse triângulo: ensino, pesquisa e extensão, que tende a criar um 

ambiente de conhecimento, um ambiente de saber tecnológico, de saber científico. Que é 

completamente diferente daquilo criado pelas universidades privadas, nos moldes daquelas 

que atua no ABC.  

Então, eu acho muito promissoras essas duas notícias: a implantação da Universidade 

Federal e esse pólo tecnológico. São os dois primeiros empreendimentos que tem um 

caráter mais avançado, mais de vanguarda, que era a idéia do Eixo. 

São empreendimentos, são atividades capazes de ir criando centralidade, fatores de 

centralidade. Porque até então, quer dizer, os empreendimentos do Eixo, na Avenida dos 

Estados, eram empreendimentos que reproduziam aquele padrão de grandes glebas com 

atividade de baixo valor adicionado. Mesmo o Extra que se implantou lá... Extra ou 

Carrefour, eu não sei. Carrefour. É uma atividade que não tem grande força de geração de 

centralidade. Eu acho que é a reprodução daquilo: estacionamentos amplos, a céu aberto, 

em nível, umas atividades centrípetas, fechadas em si mesmas, não criam uma dinâmica no 

entorno [...] Havia uma dificuldade de quebrar um padrão. 

Mesmo lá na cidade Pirelli, a implantação de mais um campus da UniABC, não tinha um 

significado mais estratégico. E agora, não, parece que, pelas notícias que começam 

também alguns empreendimentos habitacionais, mas principalmente esses dois. Eu acho 
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que da TIM e essa Universidade Federal, ai começa a criar uma densidade estratégica no 

Eixo.  

 

P - Agora, essa diferença entre o discurso e a realidade e a questão da morte do Celso, 

você acha que isso tem uma influência no que desenvolveu depois no Eixo? 

 

M - Afastei-me muito de Santo André, não sei como é que as coisas correram depois, depois 

da minha saída e principalmente depois da morte do Celso. Imagino que houve uma perda 

muito grande da liderança dele, da visão que ele tinha. Ele tinha uma visão estratégica do 

Eixo. Eu acho que as decisões que surgiram depois... É difícil dizer como é que seriam, se 

ele tivesse vivo. Por exemplo, ele tinha a visão da importância daquele terreno da garagem 

municipal, tinha uma visão de que era preciso que houvesse um equipamento que tivesse a 

personalidade urbana, uma identidade muito forte, que fosse capaz de chamar a atenção na 

região metropolitana para aquela área de Santo André. Então a idéia do Museu de Ciência 

Viva tinha essa percepção. Eu acho que tudo isso, quer dizer, com a morte dele, houve uma 

perda enorme. 

Isso não é um demérito, para o João Avamileno, mas é que é um outro perfil. O João deve 

ter outras qualidades, mas é diferente da personalidade do Celso, nesse aspecto, da visão 

urbanística, da valorização do urbanismo. 

Agora, eu acho que de qualquer maneira, as coisas ficaram. A experiência da parceria 

público-privado. Eu acho que inclusive, ali, em Santo André, surgiu um tipo de operação que 

na verdade, tem algo de bastante inovador. Que não é, exatamente, a operação urbana nos 

moldes tradicionais. A operação urbana que surge aqui em São Paulo e que está prevista na 

legislação do Estatuto da Cidade, ela é uma operação envolvendo um perímetro amplo, um 

perímetro de muitas quadras no município. Então é um programa de reurbanização numa 

escala ampla. 

O que surgiu em Santo André foi uma situação própria da realidade da cidade, naquele 

momento, que era você lidar com oportunidades de reaproveitamento de glebas que eram 

glebas industriais e que tinham uma dimensão intermediária. Nem era aquele lote tradicional 

de 20 por 50, de 10 por 50, de 20 por 100. Quer dizer, os lotes normais da estrutura urbana 

tradicional, normal. Nem era operação urbana propriamente dita. Isto foi chamado de 

operação urbana por alguns responsáveis lá de Santo André... Mas, eu acho que nem é 

uma denominação muito precisa. Aquilo eram operações de parcerias e muito interessante, 

porque eu acho que isso é o que falta de um modo geral no Brasil. Você ter essa atitude, 

essa postura, essa atuação do poder local, que seja uma atuação interativa com o particular. 

Ainda, mesmo nas operações urbanas, aqui em São Paulo, ainda o poder público é um 

guichê que recebe o projeto que o particular formula e apresenta para a aprovação. Então, 
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normalmente, o poder público tem uma atitude passiva nesse sentido e pode é 

desburocratizar os processos de aprovação, mas ele apenas recebe projetos.  

No caso lá de Santo André, as experiências foram de interagir com o particular e de analisar 

cada gleba, cada empreendimento, de acordo com sua especificidade e sempre buscando 

estabelecer uma negociação, ou seja, ganhos para o interesse público e em troca, permitir 

oportunidades ao interesse privado. E se introduziu uma coisa que eu acho interessante que 

foi: na contrapartida, dada pelo particular, o elemento principal, passou a ser em Santo 

André, espaço público qualificado. Então, passou a ser, o enquadramento, a moldura 

urbanística do empreendimento privado e o ambiente urbano no entorno do 

empreendimento privado.  

Eu acho que ali tem experiências, a experiência depois na Avenida Industrial, com a Cyrela, 

aquela negociação que permitiu a implantação dos dois hotéis, aquilo eu acho que foi uma 

experiência muito interessante. E várias outras, que foram sendo desenvolvidas. Então, 

normalmente, se fazia isso, havia uma negociação com o proprietário particular, a prefeitura 

procurava identificar oportunidades e alertar o particular para configurações que ele próprio, 

o particular, ainda não tinha pensado, para oportunidade que ele próprio não tinha 

imaginado. E sempre nessa proposição de oportunidades, sempre havia o elemento do 

desenho urbano, sempre pensando o desenho urbano de maneira a melhorar a ambiência 

urbana, melhorar a qualidade do espaço público, a inserção do próprio empreendimento.  

Isso eu acho que, não sei se há precedentes no Brasil, desse tipo de postura que é o que 

ocorrem nos outros lugares. Na Europa, principalmente, o poder público tem uma ação pró-

ativa, uma ação de alavancar o processo de reurbanização: o protagonismo atuante. E aqui, 

não, aqui a tradição, a cultura, os hábitos são um tanto burocráticos, um tanto passivos.  

Então eu acho que essa experiência, eu acho que também sofreu muito com a morte do 

Celso, mas até em termos acadêmicos, eu acho que vale a pena recuperar, valorizar isso, 

porque, surgiu um tipo de operação que nem é a operação na escala da operação urbana 

tradicional, nem é aquela do lote tradicional. É uma escala intermediária, é uma escala 

maior que o lote tradicional, bem menor do que a operação urbana e que se identifica 

àquela gleba, a sua inserção urbana, as suas possibilidades, a sua vocação, as 

oportunidades que estão colocadas, o perfil do proprietário, o perfil do possível 

empreendedor e se busca uma solução específica para aquela área. Acho que isso é muito 

interessante. 

Agora isso, tudo isso, foram experiências concretas, [...] Acho que faltou uma sistematização 

e a morte do Celso quebra o processo. Faltou uma sistematização pela própria prefeitura de 

Santo André de passar a limpo essas experiências. As experiências foram sendo 

vivenciadas e acho que não houve um balanço, uma apropriação do significado dessas 

experiências. Mas, que eu acho muito interessante, eu acho que ali, não foi uma coisa que 

 



Entrevista Maurício Faria 
 

206

explodiu em termos de escala, mas em termos de conteúdos tem muita coisa muito 

avançada ali, na experiência. 

 

P - Você acha que os objetivos das contrapartidas foram alcançados? Sempre existe um 

questionamento em relação às contrapartidas, se é o justo, se não está havendo algum 

favorecimento? 

 

M - Eu acho que sim, eu acho que as contrapartidas, [...] que é a contrapartida da doação de 

áreas para a qualificação de espaço público e a ação do empreendedor qualificando, ele 

próprio, com recursos seu, o espaço público. Isso vamos dizer assim, você pode calcular o 

valor econômico para o município disso em termos da particularidade daquela ação, você 

tem que também, ter uma visão de dinâmica urbana, como é que aquela intervenção 

incrementa a dinâmica urbana na área. E isso, às vezes, é difícil você calcular com exatidão 

porque você não está lidando com, só o preço do terreno, o custo da obra. Você está 

lidando com o potencial de dinamização da região, eu acho que de um modo geral, foi muito 

interessante. Foram várias experiências.  

Eu acho que, por exemplo, a experiência dali, da Industrial, os conteúdos, eu tenho um certo 

orgulho de ter participado daquilo, quer dizer, quando tem algum conhecido que quer, [...], 

mesmo gente de fora, que quer conhecer experiências. Eu levo principalmente na Avenida 

Industrial, [...] Por que na Avenida Industrial ficou mais concentrado, você vê a mudança do 

espaço público, você vê a dinâmica urbana, a idéia da dinâmica, dos fluxos. De como é que 

partes que até antes eram partes desconectadas, como é que elas se agregam para 

promover dinâmica urbana com um papel estruturador do espaço público. Então, é aquilo, 

quer dizer, aquela doação de área da Cyrela abrindo o parque para Avenida Industrial, tem 

um valor, que não é o metro quadrado que foi doado. É um valor de abrir, de conectar os 

fluxos que geram uma outra dinâmica urbana. Então, eu acho que ali, por exemplo, e em 

outros lugares também, as outras operações. Foi muito interessante. Eu acho que valeu a 

pena. E essas notícias agora, mostram isso: que a coisa continua, apesar da morte do 

Celso, apesar de tecnicamente ter tido uma descontinuidade, de ter havido inclusive, uma 

certa disputa ideológica entorno de questões do Eixo Tamanduatehy que enfraqueciam as 

qualidades da experiência. Havia uma tendência de negar o projeto Eixo Tamanduatehy por 

razões ideológicas que eu acho também trouxeram prejuízos ao projeto. 

 

P - Aí, nesse caso, você está colocando a questão da inclusão social? Essa disputa entre 

espaço para habitação social e uma coisa mais desenvolvimentista? 
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M - Eu acho que havia, havia uma visão, representada pela Ermínia Maricato, pelo Vainer. 

Que era uma visão puramente ideológica, que nega qualquer projeto estratégico de 

qualificação urbana, de reestruturação urbana, de nova centralidade. Atribui a esses 

projetos um caráter maligno... de serem projetos a serviço do capital, essas coisas todas. E 

que seriam projetos excludentes.  

Quando na verdade, você tem que ver a cidade quanto um conjunto. O que estou querendo 

dizer é o seguinte: é que se realmente o Eixo Tamanduatehy se tornasse um novo centro 

regional, com atividades de alto valor adicionado, com terciário de ponta, era inevitável que 

houvesse uma valorização imobiliária da região. E que pelas leis de mercado, então, haveria 

uma tendência de ser aquela região, uma região em que iria, por razões de mercado, com o 

tempo, ela iria concentrar, em termos de usos fixos, principalmente em termos habitacionais, 

um padrão médio e médio alto. Seria difícil você ter numa área de vanguarda, uma área de 

nova centralidade, você ter as populações de mais baixa renda ali.  

Agora, você tem que ver a dinâmica estratégica do município, no conjunto. Se você tem uma 

alavancagem, você tem atividades de alto valor adicionado, você tem atividades 

habitacionais de um padrão médio, médio alto. Tudo isso, tem um efeito de alavancagem 

das receitas municipais, os tributos municipais, muito importantes. E um dos problemas de 

Santo André é que o orçamento do município está em crise há muito tempo, porque com a 

saída das indústrias, houve uma perda do repasse do ICMS.  

E, no tempo em que eu estava lá, o município de Santo André tinha praticamente a mesma 

população de São Bernardo e o orçamento de São Bernardo era duas vezes, duas vezes e 

meia a de Santo André. Então, esse é a grande questão para que o município enfrente os 

problemas sociais. A prefeitura enfrente os problemas sociais. Ela tem que ter orçamento, 

tem que ter receita para desenvolver projetos habitacionais de interesse social no município. 

Reurbanizar as favelas do município, fazer programas habitacionais no município, mas não 

necessariamente na área da nova centralidade. Então, é melhor você ter um município 

dinâmico economicamente e que, portanto vai ter muito mais receita de IPTU, de repasse de 

ICMS. Porque a atividade de maior valor adicionado significa mais ISS e mais ICMS, além 

do IPTU.  

Então, você vai tendo um processo de recuperação das receitas municipais, o orçamento 

municipal se torna um orçamento mais forte e portanto, o município passa a ter condições 

de fazer investimentos mais amplos em programas habitacionais para as populações de 

menor renda. Mas, eu insisto, não necessariamente na área de nova centralidade. Há uma 

visão, no meu entendimento, equivocada de colocar como uma questão absoluta a presença 

da habitação de interesse social nas áreas de nova centralidade. O que é essencial é que 

essas áreas de novas centralidades tenham espaços públicos e que esses espaços públicos 

admitam e atraiam as populações de menor renda para oferecer a essas populações 
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atividades próprias do espaço público. E isso, vamos dizer assim, era meta do Eixo e 

continua sendo. Então as áreas públicas que foram sendo conquistadas nas parcerias. A 

idéia do Museu de Ciência Viva era um projeto que iria atender a alunos de toda a rede 

pública municipal, portanto, as crianças, seria um espaço público acessível à população. 

Então, quer dizer, a presença da população de baixa renda não se dá só por meio da 

habitação, se dá principalmente, no caso dessas áreas, pela democratização do espaço 

público com qualidade. E isso sempre foi a proposta do Eixo. Agora, eu não acho que seja 

excludente, que seja algo a ser negada, essa visão estratégica de desenvolvimento urbano.  

Acho que inclusive agora, com o passar do tempo, esses anos todos que passaram, desde 

aquela discussão, vai ficando claro que o maior desafio do Brasil é o desenvolvimento. Que 

se não houver desenvolvimento com inclusão social, mas, desenvolvimento econômico. 

Você ter programas sociais compensatórios, de um modo geral, é enxugar gelo. Porque não 

dá conta da realidade brasileira. 

O Eixo Tamanduatehy, essas ações estratégicas tem um caráter fundamentalmente 

desenvolvimentista, agora, a postura e o tratamento do espaço urbano tem um caráter de 

mistura das classes sociais, não exclusão no espaço público. Agora, não necessariamente, 

de ter habitação de interesse em massa. Aí, realmente, é difícil você ter habitação de 

interesse social em massa em áreas de nova centralidade. Que era a discussão que existia.  

Isso, essa discussão está muito presente no PT, quando estava na EMURB também, com 

essa idéia da não exclusão, gentrificação... Só que tinha, por exemplo, uma área no 

perímetro da Operação Urbana Faria Lima com uma favela, pequena, que se fosse atender 

essa idéia de reurbanizar e manter ali os moradores daquela favela, cada unidade 

habitacional sairia por volta de sessenta mil reais. Porque o terreno era privado, teria que 

ser desapropriado, era uma área muito cara e se isso fosse feito, entregaria aquelas 

unidades de habitação de interesse social aos moradores de baixa renda. Só que, 

evidentemente, ou você proibia ele de dispor da sua propriedade, ou então, por razões de 

mercado, ele depois de 10 anos, praticamente todos teriam vendido a sua propriedade para 

pessoas de classe média. 

Você tem experiência, por exemplo, ali, na vila Madalena, tinha aquele conjunto, que 

originalmente era um conjunto habitacional de baixa renda e que pela inserção urbana, com 

o tempo, hoje é um conjunto de classe média. 

Então, é isso, eu acho que essa polêmica ideológica [...] trouxe prejuízo. Eu acho que os 

impasses, por exemplo, do Ministério das Cidades estão ligados a essa visão, uma visão 

que critica muito, mas que é incapaz de oferecer alternativa. Você tem, quer dizer, o 

Ministério das Cidades que hoje é a grande oportunidade que essa visão ideológica teve, e 

passam dois anos e meio e o Ministério das Cidades está sempre na berlinda como um 

ministério que pode ser objeto de passagem para um outro partido... Um ministério que não 
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disse, até hoje, ao que veio perante a sociedade. Pode ter dito ao que veio para um círculo 

pequeno, lá de interessados. Mas, para população brasileira, para sociedade brasileira, não 

disse a que veio... Isso mostra essa limitação dessa visão ideológica que é uma visão 

puramente ideológica que não tem alternativas práticas. Mas que sempre criou ali uma 

contracorrente no Eixo. 

 

P - Você acha que esses espaços públicos que foram pedidos através das contrapartidas 

seriam viáveis de alguma outra maneira? Será que o poder público não viabilizaria esses 

espaços sem ser com as contrapartidas? 

 

M - Bom, outra maneira, na legislação brasileira, seria a desapropriação. Não vejo uma 

outra maneira e o município não tinha recursos para promover essas desapropriações. E 

também, eu acho que essa idéia de você ganhar como contrapartida espaço público, área. 

Era uma maneira inteligente, porque, na verdade, para o empreendedor, ele percebe que a 

sua gleba, mesmo perdendo uma parte, ela se torna muito melhor qualificada com a 

reurbanização. Ele não perde, ele também ganha e o município ganha. Então, com essa 

percepção de que o empreendedor ganha e o município ganha você pode obter até 

configurações bem vantajosas para o município. Porque o empreendedor não vai fazer só 

uma conta de preço do metro quadrado, vai fazer um cálculo mais estratégico, da inserção, 

do seu empreendimento, da configuração do entorno urbano, isso que ele vai avaliar. Então, 

eu acho que é um caminho interessante que na Operação Urbana Águas Espraiadas, um 

dos elementos mais inovadores da operação é [...] que até hoje também não foi o 

suficientemente percebido, só com o tempo que ele vai aparecer. Conforme aí, a operação 

vá se concretizando, é que o empreendedor para ele ter os benefícios da operação urbana, 

ele tem que doar uma faixa na frente do lote, uma faixa de 2 metros. Isso é automático, 

independente de todas as outras, vai pagar contrapartida, etc. Mas, tem uma preliminar que 

é o seguinte, se ele quiser entrar na operação, independentemente de pagar contrapartida 

como para CEPAC, etc., independentemente disso, ele para entrar na operação, ele tem 

que doar uma faixa frontal do seu terreno de 2 metros. De 2 e em algumas áreas de 4. 

Então tem uma proporção com o lote, que foi inspirado nessa experiência de Santo André. 

Que eu acho que é interessante, com o tempo você vai ter um faixa de 2 a 4 metros de 

alargamento de calçada e isso já vai dando uma outra qualidade à via. 

 

P - E quando você faz aquele balanço, aquela avaliação do que aconteceu em Santo André, 

isso significaria o quê exatamente? 
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M - Eu acho que assim, a morte do Celso foi um prejuízo que a sociedade ainda [...] mais 

com aquelas circunstâncias todas que cercaram a morte dele, suspeitas, etc. Então, eu acho 

que a perda, uma perda que ainda não foi e talvez nunca seja devidamente avaliada. Eu 

acho que o Celso, ele tinha um potencial enorme, por ter exatamente [...] se envolvido e 

passado a gostar da questão urbanística, do problema urbanístico. Eu acho que um dos 

problemas no Brasil, é que são poucos ainda os gestores locais com visão urbanística. O 

Celso tinha tido esse mérito. Dizem que, eu não conheço a experiência de Belém, que foi 

uma experiência interessante, o prefeito era urbanista, mas perdeu as eleições. O Partido 

dos Trabalhadores lá, [...] mas também Belém é muito à parte [...] Agora aqui, quer dizer, 

nos eixos com capacidade de gerar influências. Eu acho que há um problema de falta de 

densidade urbanística nas lideranças.  

Eu acho que aconteceu, por exemplo, com o Lerner foi ruim. O Lerner que era um gestor 

local que se projetou como um grande urbanista, inclusive a experiência em Curitiba se 

tornou uma experiência conhecida internacionalmente. A decadência política do Lerner, as 

polêmicas em que ele se envolveu depois como governador. O insucesso dele como 

governador foi um prejuízo, todo aquele capital dele, boa parte se perdeu. E os outros 

gestores, quer dizer, o César Maia, eu acho que a experiência do Rio, mostra a importância 

do urbanismo, porque o César Maia se projetou como um prefeito preocupado com o 

urbanismo, naquele primeiro ano dele. Percebeu a questão urbanística a partir da relação 

dele com o Conde. E isso foi tão forte que depois, na eleição seguinte, a disputa era saber 

perante a cidade quem era o maior responsável pelos êxitos urbanísticos. Se era o Conde 

como o urbanista, de profissão, de atividade, ou se era o César Maia que tinha dado espaço 

ao Conde. O César Maia venceu as eleições e ainda eu acho que é um lugar onde se têm 

experiências que valorizam o urbanismo. Mas, [...] eu participei da gestão da Marta Suplicy. 

Eu acho que, não foi uma gestão forte em termos urbanísticos, foi forte em outros aspectos, 

mas em termos urbanísticos não foi. A gestão Serra não é uma gestão forte em termos 

urbanísticos. Você tem uma limitação da questão urbanística na gestão local das grandes 

cidades brasileiras. Então, eu acho que isso vai ter que ser superado. A própria situação de 

impasse do Ministério das Cidades reflete isso. Você ter um Ministério das Cidades que a 

sociedade não sabe bem a importância dele. Ele próprio não demonstrou o seu papel e a 

sua importância, isso também está ligado a uma certa atrofia, uma certa limitação do 

urbanismo no Brasil. 

 

P - Mas dentro de uma avaliação em relação ao projeto Eixo, você não acha que uma 

legislação falando sobre como deveriam ser os procedimentos dentro do Eixo, isso não 

ajudaria o projeto?  
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M - Uma legislação local, em Santo André? Acho que ajudaria. Agora, eu acho que o mais 

importante para mim, não seria a questão da legislação. Seria recuperar, firmar essa atitude. 

Você ter na gestão, na administração pública local, você ter um centro de urbanismo, que é 

o que tem em Curitiba. Mas que, no caso do Eixo, no caso aqui de São Paulo, fosse um 

centro de gestão pró-ativa dos assuntos urbanísticos, com uma outra dinâmica. Uma 

dinâmica empreendedora, ativa, fazer acontecer as coisas. Isso que eu acho que era uma 

semente, uma semente que o Eixo plantou, mas que ela teria que frutificar. E aí eu acho que 

ainda a coisa está um pouco... ela não morreu mas também, esta  mentalidade, essa 

postura, eu acho que ela está ainda, num desenvolvimento ainda inicial. Essa idéia da 

parceria público-privado, com o setor público atuando de maneira ativa, pró-ativa. Eu acho 

que essa é a grande questão que eu acho que não se resolveu, inclusive no Eixo 

Tamanduatehy. 
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2. Horácio Calligaris Galvanese 
 

Data: 01/07/2005 
1997 a 2000 – Trabalhou na Prefeitura de Santo André 
1998 – Foi para o Projeto Eixo Tamanduatehy 
2001 a 2002 – Diretor de Desenvolvimento da EMURB – Trabalhou na Operação Urbana 
Águas Espraiadas, no Corredor Cultural da Prefeitura de São Paulo. Projeto de Reforma da 
Praça do Patriarca, na Reforma do Autódromo de Interlagos, na Operação Urbana Faria 
Lima e no Concurso Público do Largo da Batata. 
2003 a 2004 – Coordenador de Projetos Especiais da Secretaria de Abastecimento e 
Projetos Especiais – Trabalhou na Reforma do Palácio das Indústrias, Mercado Municipal, 
construção dos CEPACs da Operação Urbana Águas Espraiadas e CEPACs da Operação 
Urbana Faria Lima. 
2005 – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
 

P - Como se iniciou o Projeto Eixo Tamanduatehy? 

 

H - O Jordi Borja fez um evento, uma palestra, [...] E aí começaram os contatos. O Maurício 

foi pro Eixo no final do ano em 97, eu fui para os Projetos Especiais, que já era na verdade a 

primeira ponte do Eixo, era a relação com os empreendedores, foi quando surgiu a Cidade 

Pirelli. Eu fui trabalhar com o Maurício, quando do evento de lançamento do Eixo aqui... 

 

P – 98? 

 

Foi 98. [...] Eu não estava lá ainda, eu continuava com Projetos Especiais, mas o Eixo 

começou a demandar, comecei a me aproximar e com o evento do lançamento do Eixo eu 

fiquei formalmente lá no Eixo. 

 

P - E como foi esta sua experiência no Eixo, o que aconteceu?Toda sua trajetória desde o 

início. 

 

H - Primeiro a gente tem que lembrar que Santo André tem uma característica especial: 

primeiro o papel do prefeito, o prefeito era um cara atinado para as questões urbanas. Ele 

[...] queria construir uma estratégia de cidade e desde o  evento do Shopping ABC Plaza, 

que a gente teve a idéia de cobrar contrapartida e ter uma relação que pensasse o 

empreendimento numa lógica urbanística, que se criasse uma parceria público-privado, [...] 

que a gente propôs fazer uma lei específica e a gente conseguia IPTU, eles concediam 

área, doavam área [...]. Ali começou então a se perceber que este instrumento da parceria 

possibilitada pelas operações urbanas era um caminho a ser desenvolvido.  

A idéia do Eixo surgiu justamente quando da conversa com o Jordi Borja, e ele falou em 

Estratégia de Cidade e a perspectiva de trabalhar com esses dados. Aí ele foi convidado 
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para começar uma conversa mais específica sobre Santo André, aí surgiu essa questão. 

Conhecendo Santo André e logo identificou naquela área do Eixo, um potencial muito 

grande, tanto pela linha de que há deficiências, mas há perspectivas.  

Santo André estava perdendo indústrias, estava se criando um vazio urbano, etc, 

justamente possibilitando um elemento de uma nova tradição dentro da cidade.  

E justamente que toda aquela área tinha um tremendo potencial, e aí se começou a 

articular. Aí já tinha um interesse já consagrado do shopping ABC Plaza que se instalou de 

uma forma interessante. Eles já estavam sondando para comprar a área da ARMCO, para 

questão do shopping e do Extra. A Pirelli já estava mostrando interesse, e as coisas 

estavam se conformando, em cima daquela própria área. Então foi uma conjunção de 

fatores que... a perspectiva do prefeito, a chegada do Jordi, a introdução de um instrumento 

urbanístico de parceria público privada, tudo isso foram fatores que foram construindo a 

idéia do Eixo.  

A origem o Eixo foi aí. [...] Foi tipo, o papel do construtor, que deu uma série de sugestões e 

que o governo foi absorvendo aquilo lá, de uma forma intensa.  

A idéia surgiu daí, era um momento político especial, Santo André era vitrine do PT, o PT já 

tinha perdido em São Paulo, sobraram poucas prefeituras então, a gente tinha uma questão 

de visibilidade, tinha a perspectiva do Celso, tinha o quadro de que o ABC se constituía 

quanto uma região onde o Celso tinha um papel nisso. Quer dizer: a estrutura da Câmara, 

do Consórcio, [...] tinha uma perspectiva para essas discussões e essa era a idéia de 

construir uma nova fase de desenvolvimento.  

Toda aquela questão de que Santo André, e do ABC, mas de Santo André também se 

sustentava da mesma forma de reduzir a massa salarial, desemprego, falta de perspectiva, 

das indústrias saindo, etc, tinha um caldo muito interessante para buscar uma nova, um 

novo período de desenvolvimento.  

E acho que a sacada aí, foi de ter sido nesse momento: era o Celso, não era qualquer 

prefeito, tanto é que eu acho que tem até outro prefeito por aí, que repete aquela 

perspectiva estratégico-urbanística que o Celso tinha, que incorporou isso. Ele assumiu isso 

como fator importante tanto que o lema da cidade era “Santo André Cidade Agradável”.  

Então, isso era uma coisa do Celso, quer dizer, o próprio papel, pode criticar o que quiser, o 

Zanetta, etc, mas houve um investimento na imagem da cidade, que de fato mudou a cara 

da cidade com a palmeiras. Mas aquilo cumpriu um papel, se criou uma identidade para a 

cidade e compôs um todo.  

Então, mudança dos horizontes econômicos da cidade, o prefeito preocupado com isso, o 

surgimento da Cyrela, que foi uma parceria muito feliz, que foi uma parceria que eles 

acabavam cumprindo a parte deles utilizando os instrumentos, então, houve fatores que se 

juntaram naquele momento.  
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Então a Cyrela teve um papel importante, ela foi uma parceira impressionante, eles 

aceitaram a proposta, perceberam o significado que era ter mais do que simplesmente ter 

um shopping com a avenida asfaltada, quer dizer, o previsto inicialmente. Foi um momento 

mágico, que se deu em Santo André, que propiciou que estas coisas acontecessem. 

 

P - Agora, você consegue delinear porque que este projeto acabou sendo um projeto urbano 

de intervenção e poderia ter sido um projeto de uma estratégia econômica? De porque que 

foi urbano e a influência do Borja nesta perspectiva? 

 

H - Acho que o Maurício teve uma interferência muito grande nisso, porque ele já tinha, ele 

já foi para lá e o Maurício já tinha tratado [...] de que o urbano é a ciência das situações do 

que acontece na cidade.  

Então que a questão econômica tem que ser tratado do ponto de vista urbanístico, a 

questão do transporte tem que ser tratado do ponto de vista urbanístico, existia essa 

perspectiva.  

Eu acho que o resultado da Avenida Industrial expressou isso também, quer dizer, é a 

mudança da economia. Uma indústria, que o vice-prefeito trabalhou que teve sua carreira 

sindical lá, que se desativou e virou shopping, que é a expressão máxima do setor terciário 

e então historicamente isto teve um efeito muito grande. Numa cidade que vinha perdendo 

atividade econômica, vinha perdendo poder aquisitivo da cidade ideal, você pegar e ter um 

evento, que foi o primeiro, que você transforma uma indústria parada num shopping, uma 

área degradada toda transformada e aconteceu!  

“Ninguém vai aceitar...”, o Klinger falou, a gente pode dar o que quiser e pedir contrapartida, 

ele nunca vai se instalar aqui. Não! Se ele quer vir para cá, é porque ele tem uma estratégia 

de negócio que diz que esse é o mercado que ele quer atuar e que ele vai trabalhar com 

uma margem.  

Acho assim, o fato [...] do que existe no eixo nesta perspectiva urbanística, eu acho que são 

estes fatores, quer dizer, a exemplaridade foi muito forte, o fato do Maurício [...], o Borja 

certamente, [...], ele logo falou a questão de que a transformação do espaço, isto estava 

acontecendo, já tinha acontecido na Europa, tava acontecendo na Industrial e tinha 

resultados muito positivos. Ele era um dos artífices do que estava acontecendo, a expressão 

da transformação, então, acho que tudo isso pesou e a opção acabou sendo uma coisa 

natural, porque aí, o que acontece: tinha a proposta, era quem estava lhe dando com a 

questão urbana. Se de repente, quem tivesse a proposta com a perspectiva econômica, 

talvez tivesse tido um perfil muito mais econômico.  

Acho que teve aí a busca... Provavelmente, esse momento foi mágico, porque tinha uma 

proposta urbana, foi-se surgindo aí uma proposta urbana que se materializou na questão do 
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shopping, [...] Foi esse o fator que levou o Eixo a ter essa dimensão, nessa área e não em 

outra.  

 

P - O que aconteceu na Industrial é uma situação exemplar no Eixo que na totalidade do 

Eixo não se desenvolveu a contento e o projeto ele tinha essa preocupação em relação a 

estas outras áreas e como isso era delineado, como isso aconteceu? 

 

H – A questão da dinâmica econômica não é assim, quer dizer, Santo André tem essa 

característica de ser uma periferia de São Paulo. A aposta foi justamente de você criar uma 

imagem de futuro, criar perspectiva de futuro que lidasse com uma área que foi definida 

como a área do Eixo que era a que tinha um potencial efetivo.  

A verdade é a seguinte, tinha uma questão de como a atividade imobiliária consegue 

absorver aquilo que ela produz, o mercado absorve aquilo que a atividade imobiliária 

produz.  

O Shopping, ele foi para lá, ele poderia ter sido um fracasso, mas é interessante [...] 

enquanto que por aqui existe shopping próximo aos Jardins próximo ao Ibirapuera.  

Ali, foi próximo à estação ferroviária, que também esta ferroviária em Santo André, não é 

que nem aqui, que não se pega trem. Lá, a classe média naquela época usava trem. Meu 

irmão, médico, secretário, usava direto o trem.  

Então, eu acho que é assim, o fato de ter acontecido ali, foi uma jogada e que deu certo. 

Teve competência deles, a própria forma com que foi tratada, a interseção com a prefeitura, 

a imprensa local, acho que isso contribuiu para a dinâmica naquela época.  

Agora, você se envolver com o projeto do Eixo Tamanduatehy, naquele porte, tanta área 

vazia, é preciso trabalhar com o pressentimento de oportunidade.  

Se a gente tivesse recurso para investir, embora tenha sido feita a recuperação da Avenida 

dos Estados, que também foi um fator importante, que isso também compunha o eixo, foi a 

primeira obra que o Celso fez foi a recuperação da Avenida dos Estados, não é fácil, com 

aquele volume de áreas, [...] para uma dinâmica que era incipiente, uma dinâmica imobiliária 

que era muito incipiente.  

Então, o que a gente trabalhava, o Eixo trabalhava muito a idéia de criar marcas, 

empreendimentos de atração, era fazer a roda girar, e não foi a toa que se lançou o Eixo 

Tamanduatehy aqui e lá no Moinho São Jorge e aqui no MASP, justamente para mostrar 

que era uma, evidentemente, que tem uma organização por trás de todas as coisas que 

estavam acontecendo...  

Agora, daí a viabilizar uma Cidade Pirelli, por exemplo, não é fácil, que empreendimento 

você conseguiria atrair para lá? Acho assim, numa perspectiva de 4 anos, isso é absurdo, 
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quer dizer, o Eixo se constituiu efetivamente em 98, tava lembrando isso, 2 anos para diante 

para que isso se materializasse é muito pouco.  

Acho que veio o segundo mandato do Celso e foi um mandato curto, do Celso, exatamente 

já no segundo mandato ele repensou o Eixo também, ele já não tinha mais as mesmas 

características do primeiro mandato, pelo menos conforme a informação que a gente tem, 

porque a gente não estava mais lá.  

Mas é um projeto para... Projeto estratégico se trabalha com 15 anos, ou seja, se realizar 

em 15, 20 anos, se constrói uma cidade de futuro e vai construindo e vai edificando o futuro 

que você... O cenário de futuro que você montou.  

A ausência do Celso certamente é um peso muito grande, então, não foi um governo de 

continuidade. Eu acho que teve as questões internas, isso mais na crítica, teve as questões 

internas, tudo na disputa na área social, na área mais desenvolvimentista, vamos dizer 

assim, que a área social, cumpriu seu papel, que fazia parte do jogo, mas era uma 

perspectiva muito limitada.  

A desenvolvimentista colocava o seguinte, que a questão social não era com 

assistencialismo, justamente você inserir estas pessoas na atividade econômica. De você 

atrair a atividade econômica para lá significaria a possibilidade de uma pessoa começar a 

superar o processo de indigência. Isso sempre foi uma tensão do governo, eu acho que 

nesta segunda gestão do Celso, o Celso atendeu um pouco mais, ele teve que fazer uma 

mediação com esse grupo também. 

 

P - Isto você está falando no período pós 2000? 

  

H - Pós 2000, mas que também, [...] não aconteceram os empreendimentos porque o prazo 

era muito curto, em 2 anos, não se viabiliza empreendimentos.  

Na época em que saímos de lá, na mudança de gestão, estava se discutindo aquela área do 

Lair Krähenbühl. Tinha todo um processo que tinha sido encaminhado... Ele mesmo fala 

hoje que depois que nós saímos o processo praticamente se interrompeu, não teve uma 

continuidade e um projeto desses, é só você ver os exemplos internacionais, é um exercício 

de persistência, de atração, de divulgação e marketing.  

Tem um processo. Acho que se o processo tivesse sido mantido eu acho que o Eixo tinha 

condições de ir se desenvolvendo. À velocidade da dinâmica econômica geral, do setor 

imobiliário, da capacidade de compra da população, então, mas acho que não teve a 

continuidade que deveria ter.  

O pior, com a morte do Celso morreu o projeto, o Celso era a alma do projeto, acho que ele 

externava isso. Os pensadores de Planejamento Estratégico falam que um empreendimento 

deste porte tem que ter um líder, e um cara que tenha a visão, que consiga catalisar os 
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interesses presentes. O Celso conseguia tudo isso, ele era o único que era uma 

unanimidade, tanto é que ele foi superbem eleito, ele unificava, ele era a expressão que 

liderava o processo. Com a morte dele, matou isso, talvez esse seja um problema, como é 

que você leva um processo desse dependendo de uma pessoa, quer dizer, dependendo, 

tendo expressão numa pessoa, como são processos políticos, é administração pública, isso 

pesa, nos tempos políticos, jogam contra na verdade. Mas eu acho que é assim, era uma 

questão de tempo, de persistência, de maturar o projeto. 

 

P - Quais eram as operações urbanas que foram realizadas em sua época? 

 

H - Tiveram algumas que não foram do Eixo, mas que levaram a cultura da parceria e da 

contrapartida da lógica da operação urbana. Começou com o projeto do Shopping ABC 

Plaza, que teve lei, teve parceria, teve obra e teve prazo cumprido. Portanto uma obra com 

resultado 100%, essa foi uma obra que foi exemplar que norteou os novos caminhos, mas 

neste ínterim, Santo André não tinha Hotel e surgiu a idéia de um complexo. O Flat também 

foi tratado como uma operação, teve lei específica também, o Flat da Portugal. 

 

P - Ele é anterior aos Hotéis? 

 

H - Ele é anterior aos hotéis, e que a contrapartida era aquele equipamento para meninos de 

rua, que eu nem sei se está funcionando, a gente não tem acompanhado. Esse foi também 

um empreendimento que foi interessante que permitiu um flat, que era um hotel, Santo 

André não tinha nada disso e teve como contrapartida um equipamento que era para 

meninos de rua.  

Aí na seqüência vieram os outros, começou a discussão sobre a Cidade Pirelli, que chegou 

a ter lei, enfim um processo muito longo, mas ele também era muito complexo, e não era um 

empreendedor como a Cyrela que já tinha o shopping. O empreendimento estava em 

construção, portanto ele era bem mais complexo, [...] teve o Extra que permitiu prolongar 

ainda mais a avenida, os Hotéis que teve como contrapartida o parque.  

O Global Shopping que também surgiu e o Auto Shopping. O Global Shopping não foi 

executado, mas teve todas as tratativas, lembra as discussões das pontes, o viaduto que 

ligava a Cidade Pirelli com o Shopping Global, [...]. Teve a questão do Lair que foi outra 

parceria, a UniABC veio depois do Shopping, foi um empreendimento que foi uma parceria 

embora não tenha tido lei. A UniABC se montou num processo de parceria dentro da lógica, 

dentro da estratégia do Eixo, embora o eixo não estivesse completamente definido, quer 

dizer, o eixo foi se definindo junto com estes projetos, e o eixo também foi ajudando a definir 
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os projetos, foi a construção entre as oportunidades e as soluções estratégicas do projeto 

Eixo Tamanduatehy. 

 

P - Como que você avalia as contrapartidas dessas operações? 

 

H - Essa é uma questão que é sempre complicada, mil discussões, sobre o valor da 

contrapartida. A questão é a seguinte, quer dizer, São Paulo, que tem muito mais história 

que Santo André das operações urbanas, das contrapartidas que começou com as 

operações em 89, no tempo da Luiza, com a operação Anhangabaú, depois a operação 

Faria Lima, então tem uma longa tradição, se você considerar 80 e pouco, tem quase 20 

anos de... E o que tem de questionamento no Ministério Público... É um processo em 

construção, como que você estabelece o valor da contrapartida, você vai ter que buscar 

possibilidades e a experiência para afinar isso.  

Foi o que aconteceu aqui, você vai falar: os valores da contrapartida são muito baixos, os 

empreendedores tiveram vantagens. Bom, você está começando um processo em que 

nunca ninguém comprou nada, todo mundo fazia o que queria. Você passa por uma fase em 

que as pessoas têm que pagar para fazer, eu acho que você tem que construir uma cultura 

da contrapartida e fazer o empreendedor entender que ele também tem benefícios, quer 

dizer, embora ele pague a contrapartida, ele também tem benefícios.  

No caso das operações, todo recurso é aplicado dentro da própria operação, tem retornos 

para o próprio empreendedor, então, eu acho que os valores são baixos porque eles podem 

ter começado baixos, agora isto é uma questão de ir aperfeiçoando e melhorando esta 

condição, afinando esta valoração da contrapartida.  

Agora, eu tenho claro o seguinte, em áreas em que você não tem atratividade de outra 

natureza, eu acho que você criar incentivos é uma coisa importante, é a forma que você tem 

de atrair o cidadão [...] para o empreendimento. Se bem que a estratégia que ele tem para o 

empreendimento é importante, que atende a uma lógica de estratégia e mais, dentro de uma 

absoluta transparência. Eu acho que os primeiros têm que ter uma vantagem por ser os 

pioneiros.  

No caso do Shopping, eles já estavam se instalando aí, o que a gente fez foi pegar o bonde 

andando, e tentar dar uma conformação dentro das possibilidades que já estavam sendo 

dadas. Se eles não quisessem ter feito a parceria, eles não teriam feito a parceria. Eles 

teriam o Shopping do mesmo jeito, certamente eles não teriam os benefícios urbanos que 

eles [...] tiveram de acessibilidade, de circulação ali, mas dentro das perspectivas deles o 

shopping prescindia dessa intervenção.  

Então, a gente poderia ter esfaqueado eles ali, eles diriam o seguinte: olha seriam 

interessantes, mas esses valores... Tem, mas se o valor da contrapartida, existe um ponto 
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de equilíbrio que é o seguinte, o quanto que o cara que tem que comprar terreno, tem que 

pagar contrapartida, construir, tem que vender, bom, tem que encontrar um mercado 

comprador, tem que encontrar um valor adequado, até que ponto este valor da contrapartida 

não interfere no valor final do empreendimento de tal forma que ele retire, desestimule 

completamente a ele fazer o investimento. Se você considerar hoje o que se paga de taxa 

selic que está 19 que dá 50%, o que faz um cara investir nisso, entendeu?  

E assim, a gente tem que lidar com os dados da realidade, que é absolutamente 

transparente. E eu acho que a relação coma Cyrela foi absolutamente transparente, eu acho 

que a relação com a Cyrela foi muito honesta, nós nunca regateamos para menos, a gente 

colocou um valor que a gente considerava justo. E eles compreenderam que para eles seria 

importante, que seria proveitosa para o negócio deles.  

Então, eu acho que a questão da contrapartida vai de cada situação e eu acho que ela é um 

processo de amadurecimento, sempre mediando com os dados da realidade. Então se tem 

crise econômica, se o mercado imobiliário está de vento em polpa, se não está, então, tem 

vários fatores, a legislação como que está, como não está. Acho que é um processo de 

amadurecimento. É difícil dizer o seguinte, os valores foram justos? Os resultados foram 

muito bons. 

 

P - Você acha que os objetivos fora alcançados? 

 

H - Eu acho que sim, naquilo em que a gente conseguiu realizar eu acho que foram. Acho 

ruim, como no caso do Flat, que demorou tanto tempo para fazer, eu que ter uma 

contrapartida móvel é um negócio muito perigoso, porque a empreendedora pode quebrar, o 

negócio dela pode não ir para frente [...] E aí não vai executar contrapartida mesmo.  

Eu acho que a contrapartida para que a prefeitura realize, então nesta lógica da operação 

urbana, como tem aqui, com os CEPACs. Se você captar os recursos... Que a visão da 

operação é o seguinte, o cara tem o lote, ele faz a obra e só quando você tiver o recurso 

que você faz a obra pública.  

No caso do Shopping não aconteceu isso por que as coisas foram praticamente juntas. Mas, 

então, o que acontece, normalmente nas operações, você tem o impacto antes da mitigação 

do impacto. Eu acho que tem um passo adiante aí que faz parte da evolução das operações 

que é o CEPAC.  

Inicialmente, ele tinha sido proposto na Operação Faria Lima, lá em 93. Só que lá não podia 

se realizar, porque precisava de autorização legislativa federal. Com o Estatuto da Cidade, o 

CEPAC passou a ser um instrumento previsto como um instrumento urbanístico, e aí ele 

pode ser aplicado. Na operação Urbana Águas Espraiadas já tem, e qual é a vantagem dele, 

é que ele permite que você arrecade antes, em valores, para você poder fazer uma obra 
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pública. Isto acontece antes de você ter um impacto, então na verdade você tem a mitigação 

antes do impacto, então isso já é uma evolução.  

Mas mesmo CEPAC, [...] ele ainda não conseguiu ser acessível, ele ainda não interessou 

todo o mercado de capitais, que é uma coisa que a gente quer desenvolver ainda. Merece 

ser observado.  

Isto quer dizer o seguinte, que as operações, elas sofrem um processo de amadurecimento, 

um processo longo, de muita experiência. Do que está certo, do que está errado. Naquele 

tempo, que a gente fez com vocês, em Santo André, não poderia ser diferente, o resultado é 

muito bom. É essa a avaliação. 

 

P - E você não acompanhou o que aconteceu depois? 

 

H - Nós não acompanhamos. Mas deu para sentir que o Eixo deixou de ser uma prioridade 

de governo e que essa política pesa muito.  

Um projeto como esse você precisa de mídia, que você precisa de alimentação, que tem 

que estar provocando o mercado e é um negócio que tem que ter peso político, você não 

consegue tudo isso.  

Se o Eixo não tivesse o peso político que teve naquela época a gente não teria conseguido 

lançar ele aqui no Masp. Conseguiu porque foi o prefeito que bancou. Em outras 

circunstâncias então quando a gente acabou fazendo as obras da Industrial e arredores, que 

a determinação era a seguinte, o shopping tem uma data de inauguração e essa obra tem 

que ficar pronta nessa data. O prefeito assumiu isso.  

Quando a CPTM encrencou, enrolando autorizar para fazer o looping de quadra, inverter o 

trânsito na Rua Itambé. O prefeito falou: - “Entra e faz e depois a gente resolve”. Ele teve um 

posicionamento político, ele poderia ter dito não, vamos esperar. Não, ele falou, “entra e 

faz!” Os caras fizeram a obra e a solução foi construída direto com o governador, e teve a 

solução.  

A questão do peso político pesa muito, ter deixado de ser uma prioridade, isso pesa e acho 

que pesou demais. É a própria condução, acho que o Maurício teve méritos que também 

são próprios dele. A dobradinha Maurício-Celso.  

O Maurício foi chamado para ser, ter status de secretário e mostrou, conseguiu vender que 

o projeto do Eixo era viável. [...] Tanto é que chamou para ter o status de secretário, tinha 

uma estrutura própria.  

Quando o Maurício saiu, o Irineu não tinha essa perspectiva e ele ficou com o Eixo.  

Então, assim, da mesma forma que esse foi um momento mágico, em ter dado certo, foi um 

momento não-mágico. Daí entrou na rotina, [...] tanto é que ele (Irineu) fez uma inflexão.  
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Quando [...] o Eixo ganhou o peso que ganhou, ele passou a ser um crítico do Eixo. 

Enquanto [...] ele teve participando do Eixo, ele era um parceiro. Quando ele percebeu que 

ele perdeu o domínio do Eixo, ele passou a ser um crítico do Eixo, aí ele se aliou a setores 

mais conservadores do governo e das críticas.  

Então ele chegou para comandar o Eixo, sendo um crítico do Eixo, então há uma 

incoerência nisso. Então, acho que são vários fatores, acho que aquele momento mágico se 

diluiu, acho que isso que está colocado hoje, ou o Eixo tem um vínculo com as questões 

políticas ou ele não acontece, é essencial.  

Não há um empreendimento desse porte, se não houver uma intervenção política. Não dá 

para medir conseqüências, ou seja, o que a gente fez aqui, depois fomos para Bienal, 

pegamos o espaço principal da Bienal, tudo isso foi muito trabalho, foi muita loucura, mas 

para ser estratégico.  

Isso o Eixo, foi a grande referência urbanística daquele período, na verdade a gente queria 

mais. A gente queria o estudo implantado, mas ele não se implantaria também se não 

tivesse o marketing que teve. O Marketing também é político. Então, não adianta, ou é uma 

decisão do governo [...] Para cidade é fundamental ou não adianta. Então ali era uma 

posição estratégica da cidade. Por isso que teve a dimensão que teve. E o Celso era um 

cara diferenciado. Você não encontra um Celso por aí. 

Eu sei que há mil críticas internas ao partido, e a gente critica as coisas e eu não posso 

discutir coisas que eu também não vi. A determinação e a capacidade de absorver a 

perspectiva urbanística num projeto estratégico de cidade. Ele sempre teve essa 

capacidade. Ele tinha a expressão, a representação, era um cara, era uma unanimidade.  

 

P - Dentro de como se deu o projeto, ele estava dentro da perspectiva de Planejamento 

Estratégico de cidade? 

 

H - Eu acho que ele foi se constituindo como. O evento do Shopping ABC Plaza é simbólico. 

Naquele momento, e olha que a gente estava acabando de chegar lá, mas o que a gente 

identificou era justamente isso: era uma indústria que está parada, um espaço urbano vazio, 

assim como uma quantidade enorme, a cidade tinha.  

É um setor do terciário, que expressa o terciário na sua forma mais emocionante, de 

shopping. Aquilo contava com a perspectiva, a gente se debruçou sobre aquilo, a gente não 

tinha noção de quanto estratégico poderia ser aquilo, mas aquilo fez a gente focar numa 

análise um pouco mais profunda. Eu acho que a gente não dominava esta lógica do 

Planejamento Estratégico de Cidade, então a vinda do Jordi e o Celso já tinha tido contato 

com este pensamento estratégico, contribuiu demais para começar a juntar as peças deste 

quebra-cabeça. E muito rapidamente foi se construindo essa perspectiva de estratégia, de 
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você construir um novo futuro para a cidade. E aí foi dando corpo, se a gente não tivesse 

tido apoio político, isso não tinha passado nem pela primeira lembrança. Surgiu e teve o 

respaldo, então foi se constituindo e a estratégia foi se construindo. 

 

P - Mas você acha que ele utilizou a metodologia de Planejamento Estratégico? 

 

H - Não, olha, em alguns aspectos. Se você for pegar os elementos que constituem o 

Planejamento Estratégico: fala que tem que ter um líder, fala do marketing de cidade, fala na 

participação popular que a gente não teve... Mas você poderá consultar minha dissertação 

de mestrado que trata desta questão, onde eu elenco os elementos do Planejamento 

Estratégico e faço uma comparação com o caso de Santo André. A questão da participação 

popular, acho também que no caso específico do Projeto do Eixo Tamanduatehy, [...] Era 

difícil fazer uma discussão no projeto, se faz uma estratégia de cidade. E quando surgiu o 

“Santo André Cidade Futuro”, ele se constituiu a partir do Projeto Eixo Tamanduatehy, ou 

seja, o Eixo Tamanduatehy estimulou uma estratégia de cidade.  

Isto do ponto de vista formal, na nossa cabeça, o Eixo Tamanduatehy já era uma estratégia 

de desenvolvimento da cidade. É uma costura, um sustentáculo do desenvolvimento da 

cidade. E o Projeto Cidade Futuro surgiu daí e aí, sim, teve participação da população, etc. 

É que eu acho que faltou, foi uma primeira experiência de construção de uma estratégia 

mais formalmente constituída no Cidade Futuro. Mas eu acho que ele não cumpriu o papel 

da crítica, eu acho que como uma primeira experiência, ele ficou... Até por falta de 

experiência, ele ficou aquém, [...] Ele faltou ter mais propostas, mais ativo. E se ouviu muito 

a população, não que não se deva fazer isto, mas você tem que chegar com propostas 

efetivas. Eu lembro de reuniões em que as coisas foram surgindo e surgindo, [...] 

 

P - E como se inseria o Eixo na Cidade Futuro? 

H - Ele era um capítulo, tinha uma nomenclatura, ele era uma parte do Projeto Cidade 

Futuro, uma parte urbanística do Projeto Cidade Futuro. 

 

P - E nesse momento não se deu a discussão com a população?  

 

H - Não, acho que não se deu. O Eixo era bem anterior. Na verdade, ele era uma coisa 

interessante, porque, ele se constituiu enquanto projeto, ele ganhou uma dimensão 

estratégica. Ele puxou a noção estratégica de cidade, depois ele foi incorporado à estratégia 

de cidade. Mas eu acho que o motor da estratégia de cidade, do Cidade Futuro, era o Eixo 

Tamanduatehy. Ele que externalizava, ele que materializava a constituição do futuro da 
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cidade. Então acho que esta é uma questão que não ficou bem entre o Cidade Futuro e o 

Eixo Tamanduatehy. 

O Cidade Futuro não compreendeu o papel do Eixo Tamanduatehy. Houve tensões. 

  

P - Você pode falar mais um pouco dessas tensões? 

 

H - Na verdade é o seguinte, eu não acompanhei profundamente o Cidade Futuro, até 

porque, claro que a gente tinha que tocar o Eixo Tamanduatehy, não deu para acompanhar 

o Cidade Futuro. Mas acho que assim, o Cidade Futuro, ele é aquilo, a participação popular, 

ele é importante, mas ela coloca limitações, quer dizer, eu não sou basista de que tudo tem 

que consultar a população, porque eu acho o seguinte, a população tem preocupações 

outras. Se você pegar um outro exemplo: o Plano Diretor de São Paulo, foram feitas “N” 

reuniões nas subprefeituras. Só que quem comparece lá, é a lógica do morador, não é a 

lógica da estratégia da cidade, não é como a cidade vai se desenvolver. São colocados os 

conflitos, conflito com o bar, conflito com o comércio... Porque quem participa disso é o 

morador. Até pela forma com que isso se constitui, o empreendedor ele se afasta, não é o 

negócio dele. Ele se preserva.  

A construção do Plano diretor de São Paulo, de uma perspectiva se deu muito em função da 

moradia e não numa perspectiva de desenvolvimento estratégico de cidade, de 

desenvolvimento da cidade.  

Eu acho que o Cidade Futuro tem um pouco disto, assim, no momento em que você faz 

reuniões locais, ou mesmo setoriais, abordando situações sempre locais, você perde a 

dimensão do todo. Você perde a perspectiva de estratégia, e aí, cai em alguns “rame-rame”, 

então assim, a questão da habitação, como que trata a habitação no Eixo. Onde é que você 

vai locar aquela população, você está expulsando a população... Todas as intenções que 

houve, é uma perspectiva reduzida do potencial de uma estratégia de cidade porque se 

você for pensar, se você alargar o teu horizonte, e se desprender desses teus vínculos, a 

noção de estratégia é sentir que você criar uma condição de desenvolvimento que o grande 

beneficiário é o cidadão. Porque você vai gerar, vai atrair empreendimentos, você vai gerar 

empregos para executar, depois para manter empreendimentos, as atividades que isso atrai, 

quanta gente pode se alocar.  

Eu acho que a perspectiva era a seguinte, como preparar a população para esse novo 

momento. Então, como é a Educação? Ela é compatível com as demandas daquilo que 

você pretendia, de como se desenhou como cenário de atrair investimentos do terciário 

avançado, etc. O nível de educação, de capacidade de trabalho estava relacionado com isso 

ou não? Não era um investimento a ser feito? A gente tinha que pegar, trabalhar até a 

perspectiva social do ponto de vista estratégico, do que seria o futuro, e não resolver 
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problemas passíveis do passado. Que existe e a gente sabe que é grave, complicado, mas 

estes, infelizmente, só se atende com assistencialismo. Como é o caso da Bolsa Escola, 

Bolsa Família, etc. É muito assistencialismo, que essa população precisa ter é oportunidade 

de trabalho. Que aí é que você o põe na rota.  

Estas questões ficaram muito presentes nas discussões. E como isto é um ambiente da 

política, tiveram que ser feitas mediações: deu passos adiante, passos para trás, adiante, 

atrás, num processo natural. Não dá para ser do jeito que eu quero, é do jeito que é. Então, 

você tem que lidar com essa realidade, mas numa análise mais técnica, faltou uma 

perspectiva estratégica dentro de Cidade Futuro efetiva. Ficou uma estratégia, que chamava 

de estratégia de cidade, mas era uma dimensão muito reduzida. 

 

P - E os estudos dos arquitetos internacionais, como você vê esta questão do plano do 

Eixo? 

 

H - Este foi o exercício mais interessante. Todas as experiências que eles trouxeram, toda a 

experiência deles foi desenvolvida nos países envolvidos, enfim, numa outra condição de 

recursos, e onde as áreas, diferente de Santo André, eram públicas. Quando não eram, se 

constituíam em empresas de fins específicos e a área era um capital, se entrava com a área 

como se fosse do projeto. Então você desenvolvia o projeto de recuperação urbana, ou de 

desenvolvimento estratégico urbano com todos os elementos na mão. Tem a área, você faz 

o projeto, você define o que você vai construir em cada lugar, você licita e as pessoas 

interessadas vão se apropriar daquilo na medida dos seus interesses.  

Aqui a realidade é totalmente outra. Nossa cultura é totalmente patrimonialista, a grande 

maioria das áreas é particular e você não tem o direito de se determinar o que vai ser feito 

aquilo ali... Juridicamente é uma coisa muito complexa. 

Acho que a forma como os projetos foram colocados, eles foram colocados, na verdade, 

como plano de idéias. Eles colocavam fatores determinantes de um desenvolvimento 

sustentável, dentro de uma lógica de estratégia, questão de acessibilidade, a questão de 

você estruturar os espaços públicos, o papel da rua. Cada um teve na sua perspectiva. Acho 

que isso, primeiro que trouxe elementos de reflexão para gente, porque a gente não tem 

essa tradição. Então isso foi muito importante e depois obrigou-nos a adequar isso que é o 

Projeto Síntese e tinha que ser um projeto nosso, porque é a nossa realidade, diferente da 

realidade deles. Era adequar todas essas idéias, tudo aquilo de novo que eles trouxeram, a 

essa dificuldade de ter de lidar com áreas privadas, então, o Projeto Síntese, na verdade, 

ele era uma diretriz de projeto. E certamente, como a gente estava trabalhando também 

com oportunidades, a partir daquelas diretrizes constantes na síntese, você ia negociando 

em cima delas, concedendo um pouco mais aqui, exigindo um pouco mais ali. Ia todo um 
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processo de negociação caso a caso, mas a partir de uma diretriz muito bem estabelecida, 

que foram aquelas que a gente estabeleceu para o Eixo que foi o Projeto Síntese.  

Agora, a questão da flexibilidade, estava colocada o tempo todo, perspectiva, enfim, era 

isso: a gente não podia determinar que tal área ia acontecer, porque o empreendedor 

poderia estar pensando algo diferente. Bom, mas a gente tinha as diretrizes, em cima destas 

diretrizes, então, vai ter que ter a faixa local, vai ter que ter uma via no fundo, acessos, 

enfim, a área pode eventualmente ser cortada por outro viário, as transposições, tudo isso, o 

Projeto Síntese externava. Agora, daí à execução, era um processo de flexibilização das 

partes envolvidas.  

Então, acho que é assim, dos projetos dos estrangeiros, eu acho que eles foram essenciais, 

porque eles trouxeram um monte de novidades, novas realidades para gente, diferente do 

que já havia sido realizado. Eu acho que arejou a nossa prática, abriu a cabeça de todos 

nós, apesar de nossa realidade muito diferente. Acho que reforçou o papel do projeto 

urbanístico, porque a nossa cultura também é normativa, é de lei. O Planejamento 

historicamente sempre foi assim, raras vezes se trabalhou em alguns planos, se trabalhou a 

questão urbana, mas isto tinha ficado muito para trás.  

Contemporaneamente, a questão urbanística era o Planejamento Urbano e as regras, as 

restrições. Enfim, acho que eles trouxeram esta perspectiva do projeto urbanístico como 

elemento condutor de novos vetores de desenvolvimento, novas centralidades, o papel do 

projeto para você criar um processo de desenvolvimento econômico e social. Acho que isso 

foi fundamental. Para mim, foi além das expectativas.  

Eu sempre achei que era muito difícil, porque a realidade deles é outra. Mas acho que a 

condução foi boa. Ter obrigado a eles se associarem a escritórios nacionais, por menos que 

isso tenha acontecido, os obrigou a lidarem com a realidade que existia aqui, quer dizer, 

com as dificuldades que existiam aqui. E, eu acho que para quem pode trabalhar esta 

experiência, certamente, houve um alargamento de horizonte, foi uma experiência muito 

rica.  

 

P - Dentro de uma realidade que temos aqui, muito diferente da de fora, e dentro do 

Planejamento Estratégico, você tem um Máster Plan que define uma linha condutora. E o 

Plano do Eixo não tinha esse papel, justamente por ter esta flexibilidade e não ter 

definições, grandes definições, ele não teve um papel motor, motivador, para que ele se 

sustentasse para uma continuidade do Projeto... 

 

H - É que eu acho que era muito difícil se construir isto. Eram 2 anos para se construir o 

projeto do Eixo. E a gente teve que dar muito... Nós pegamos um momento em que nós 

estávamos numa realidade muito dura, que era de atrair os primeiros investimentos. Jogar 
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os focos sobre a área do Eixo Tamanduatehy. Era um momento em que existiam diretrizes 

para a área, a gente sabia que aquela era uma área em desenvolvimento, que a gente 

deveria atrair os empreendimentos para lá. 

Estabelecemos algumas condições urbanísticas básicas, que são as diretrizes. Certamente, 

isto poderia ter evoluído, não poderia se restringir a isso. Mas era a condição de momento 

que a gente tinha para tocar, para fazer o projeto andar. Na verdade é uma construção de 

um projeto. 

Se você pensar que eles falavam isso, que demora dez anos para se pensar numa 

estratégia, lá na Europa. A gente fez isso em dois anos... E conseguiu implantar muita coisa 

porque a gente soube lidar com as oportunidades. A gente poderia ter sensibilizado... Vai se 

instalando enquanto a gente vai elaborando o projeto... Não tinha sentido... Ou poderia ter 

barrado: enquanto não tiver projeto, você não se instala... A gente teve que lidar com uma 

realidade que é: mudar o pneu com o carro andando... 

Então, a crítica tem que ser feita e deve ser feita, mas eu acho que também tem que 

entender o momento... Uma coisa é a gente falar isso de fora, outra coisa é a gente saber 

das dificuldades que estavam colocadas. 

Então, esta dicotomia dentro do governo entre a área social e essa outra área mais 

desenvolvimentista, era uma pressão. Você atrair empreendimentos, não é fácil, numa área 

em que não tem... Se você tivesse uma tremenda dinâmica imobiliária... Tranqüilo, então 

você se impõe. Não era essa condição. 

Tem que lidar com vários aspectos que eram dados da realidade do momento. [...] Então, 

assim, era um processo construtivo, o Eixo não era um processo acabado. Era um processo 

muito novo, muito recente. Todo mundo aprendendo, então, acho que essa crítica, ela tem 

que ser feita, com este comedimento, não que deva ser comedida, mas com essa mediação, 

de que existe um toque de realidade, que a gente chegou aonde foi possível chegar. Acho 

difícil ir adiante, quer dizer, a gente tinha muito, a gente queria muito, a gente chegou a 

pensar em contratar um deles... Várias coisas se passaram. Então, a idéia do projeto 

Síntese, a gente ficar incumbido do Projeto Síntese, de um lado pode ter empobrecido o 

projeto, porque a gente não tem a mesma experiência que eles têm. Mas, de outro lado, 

conferiu uma condição de realidade que é muito nossa, que é diferente da deles. 

A minha crítica é muito mais de falta de seqüência, do que de erros de momento. Eu acho 

que o momento foi mágico. Todos os personagens aí tiveram um papel fundamental para 

que aquilo acontecesse. E foram umas conjunções de fatores, outro momento não 

aconteceria aquilo, como não está acontecendo e não aconteceu posteriormente. Então, 

acho que tem que analisar dentro da lógica de momento, os elementos que estavam dados 

naquele momento... 
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P - O projeto do Eixo, ele tem um pouco essa característica de buscar as oportunidades, ou 

seja, ele acontecer pontualmente e ser essa costura, de várias coisas pontuais. Como você 

avalia isso em relação ao projeto, de ele não ter uma linha mestra? 

 

H - Ele pode não ter uma linha mestra, mas ele tinha diretrizes específicas: quem fosse se 

instalar, pega ali o eixo da Avenida dos Estados, entre a avenida dos Estados e a ferrovia, 

quem fosse se instalar ali, sabia de condições prévias. Então, estava dada a questão de 

como seriam os espaços públicos, a questão de ter uma via local, você ter uma praia, uma 

orla junto à ferrovia, enfim, a questão das acessibilidades transversais, são várias questões 

que estavam colocadas que indicavam como o projeto deveria ser tocado.  

Se a gente tivesse a capacidade de ter a área e decidir, aí sim, a gente teria andado pouco.  

Eu continuo achando o seguinte, a área é privada, as oportunidades elas surgiam, quer 

dizer, se eu pudesse dizer o seguinte: ele vai começar daqui, aqui vai ter tal coisa, tal coisa, 

tal coisa e o projeto vai se desenvolver da seguinte maneira... Não é assim, não é porque a 

área é privada. 

Na Água Espraiada tem um instrumento que a gente colocou na Operação Urbana que é o 

seguinte: o cara que doar, o cara é obrigado a doar, é doação compulsória. É até 

interessante, ele é obrigado a doar uma faixa de 2 a 4 metros na frente, junto à calçada, 

dependendo da região, para incorporar para a calçada. E ele ganha essa área em dobro 

para efeito da contrapartida que ele tem que pagar de coeficiente. Está limitado a 4, mas 

reduz o que ele tem que pagar de contrapartida.  

Se você for pensar isso, você corre o risco de ter a cidade naquele trecho todo é recortado, 

agora, a gente tem que lidar, o ideal seria o seguinte: faixa de 2 metros, desapropria e só 

pode construir daqui para frente e ponto final. Não tem condições para isso.  

A gente lidar com o urbanismo, ainda mais com o projeto, de diretriz de projeto, se construir 

uma ambiência urbana na nossa realidade, com total falta de recurso... É um exercício de 

imaginação e de criatividade, entendeu. Então, qual é a expectativa, de seguir nas Águas 

Espraiadas, que vai tendo, tendo e chega uma hora que aí, dá para desapropriar. Esta rua, 

que está aqui, vai ser desapropriada e aí você constitui uma faixa como um todo. Mas 

enquanto isso, não é bom porque obriga que seja impermeável você pode trabalhar um 

jardim, coisa que a gente trabalhou lá, aquela idéia de botar o jardim para fora em vez do 

carro. Não vai acontecer isso aqui, entendeu, porque não o interessa deixar um mato aí, ele 

vai dar um trato, mesmo enquanto estiver configurado como uma calçada.  

Fazer urbanismo na nossa realidade é muito duro, porque não tem recurso público [...] A 

legislação é sempre [...] muito patrimonialista. Então, é um exercício de você flexibilizar 

dentro de diretrizes e isso tem que ser feito com muita transparência, porque há riscos 

 



Entrevista Horácio Galvanese 
 

228

nisso, se não for transparente. E isso é criativo, buscar, possibilidades para que um dia isso 

se efetive.  

Agora, individualmente, ela vai se efetivando. Em cada empreendimento, você efetiva 

aquilo. Lá, era isso, quer dizer, você ia ter de empreendimentos lá do Global Shopping, ia ter 

um outro lá no final da Avenida dos Estados, em ambos estava prevista a pista local e a 

faixa atrás. Quando que isso vai se realizar. O dia que tiver ‘n’ empreendimentos, que você 

tenha todos os empreendimentos enfim, ou, chega um ponto, que diga que a prefeitura dá 

para desapropriar. Agora, dizer a priori, desapropria, é um dado difícil.  

Essa coisa de você ter empreendimentos e lidar com as oportunidades é um dado da nossa 

realidade, infelizmente. Eu gostaria muito de ter o poder da caneta: desaproprie-se. Se 

paga, desaproprie-se, faça-se a obra. Não é essa nossa realidade 

Por isso acho que tinha que lidar com diretrizes. Conforme os empreendimentos fossem 

surgindo, fossem ganhando corpo, a gente poderia estar encaminhando de outra forma até, 

mais determinado em alguns aspectos. Mas naquele momento não tinha a menor condição. 

 

P- O projeto tinha uma avaliação para onde ele deveria ir, quais eram os empreendimentos 

que deveriam acontecer? E como conseguir isso? 

 

H - Tinha. Algumas, a questão do Museu da Ciência Viva, era um empreendimento que a 

gente achava que tinha que batalhar viabilizar, fazer. Agora, é muito complicado, porque a 

gente sempre, qualquer coisa que a gente pensasse, sempre pensava na expectativa do 

proprietário, que empreendimento pode acontecer. Então, ali onde está o Pão de Açúcar, lá 

na praça dos 18 do Forte, que era uma coisa importante para ser realizada, englobava um 

pedaço da Rhodia, mas trabalhava com a perspectiva do Pão de Açúcar de atuar lá 

também. [...] Aquilo era importante, era um símbolo, ia ser uma coisa importante, tinha um 

peso grande no projeto, [...]. Mas, não dava para gente pensar isso, independente de saber, 

[...] qual o interesse do Pão de Açúcar aqui, entendeu? A Rhodia, como é que atende os 

interesses [...] com os dados da realidade. Dizer que a Rhodia iria simplesmente doar 

aquela área para transformar a idéia da gente, pegar aqueles galpões antigos deles [...], 

fazer restaurantes, bares. Tinha essa perspectiva, [...] Outra vez, se desapropria e aí está 

bom, você faz o que você quiser lá. Então, acho que é assim, a gente era obrigado a pensar 

nas oportunidades. Tirar o maior benefício para o projeto global do Eixo de cada 

oportunidade. Era dessa forma e a gente não teve o sossego de agora, vamos pensar com 

mais calma, as coisas estão bem, vamos começar a determinar um pouco melhor, 

estabelecer um pouco mais claramente como as coisas devam ser. Não teve, o tempo foi 

curto e o tempo todo a gente teve que trabalhar com as oportunidades. Que era uma briga 

contra o tempo, quer dizer, quanto mais oportunidades se viabilizassem dentro da lógica do 
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Eixo, mais você consolidava o Eixo e mais certamente você atrairia novos 

empreendimentos, então, era uma dinâmica cruel, muito cruel. Mas, eu acho que e continuo 

achando positiva, que lidou com a realidade que dialogou muito bem com a realidade. 

 

P - Você acha que o Eixo teve este papel? Ele foi um atrator de empreendimentos? 

 

H - Eu acho que só o fato de ter se instalada lá uma UniABC e não esquecer que a UniABC 

foi para o Projeto Pirelli, dentro da lógica do projeto Pirelli, que era atrair universidade, atrair 

coisas desse tipo também, escritórios mas também estava admitido, hotel, enfim, então, o 

campus ali, na divisa com Mauá e nem sei se está feito, se está funcionando o da Pirelli? 

 

P - Não, o da Pirelli não. 

 

H - Ta. Está em execução? 

 

P - Só, lá o da divisa de São Caetano. 

H - E eles vão mudar para lá? Ou é outro campus? 

 

P - Só está o terreno, não fizeram nada. 

 

H - Mas enfim, a questão do shopping, os hotéis terem se instalado lá. Acho que você vai 

construindo aquilo que o mercado tanto quer que é um endereço. E a Cyrela tirou o máximo 

proveito disso. Não sei como é que estão os hotéis lá. Não sei se ele tem uma rotatividade 

boa. 

 

P - Eles construíram um conjunto residencial, 3 torres... 

 

H - Se bem que de gosto muito duvidoso [...] 

 

P - Mas parece que a unidade é de 300 mil reais... 

 

H - É isso? Para você vê, eles construíram um endereço ali. [...] acho que eles não fariam 

isso se não fosse o Eixo.  

O desenvolvimento da ação da Cyrela naquela área foi muito por conta da relação que a 

gente estabeleceu. Uma relação séria, honesta. Que eles perceberam que foi criando um 

endereço. 
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Então, a própria Rodoviária, foi instalada lá. Na verdade é uma parceria também. Foi dada a 

concessão e os caras construíram, enfim, eu acho que o Eixo catalizou muito disso. E tem 

um dado, ali está muito próximo do Bairro Jardim [...]  

Eu estive há pouco tempo lá no shopping Automotivo, aquilo lá está meio devagar, ficou 

muito no fim de linha. O shopping ali era essencial,[...] Aquilo lá está meio perdido, daquele 

jeito não tem muito futuro. Mas mesmo assim, ele foi construído. Aquele shopping é um 

pouco mais complicado. Esses fundos liberavam muito fácil o dinheiro, aquelas análises de 

viabilidade... 

 

P - Eles querem investir agora num residencial: 1100 unidades residenciais no terreno do 

shopping. 

 

H - É, eu fui lá justamente porque tinha umas pessoas interessadas nisso, queria conhecer. 

Fui mostrar. Ele soube que eu tinha trabalhado no Eixo, aliás,  ele queria saber o que era o 

Eixo, o projeto do Eixo. Então, eu acho que tem muito disso, o Eixo ele compõe um fator 

importante. Apesar de ter sido esvaziado, ele tem um potencial, eu acho que tem. 

Aliás, um detalhe importante, o cara veio me procurar porque sabia que eu tinha trabalhado 

no Eixo, queria conhecer, dei um CD que eu já tinha para ele conhecer. Ele achou o projeto 

super interessante. Depois, ele falou, daqui para frente a gente vai conversar com o prefeito, 

ver como é que isso é, enfim, ele deve estar encaminhando. Como é que está? 

 

P - Era da Rossi? 

 

H - Era um empreendedor imobiliário que me conhecia, por conta das operações urbanas, 

sabia que eu tinha trabalhado em Santo André, ele queria se informar e ele tinha um 

contato, não sei como ia tocar isso, mas ele não era da Rossi. Veio me sondar, queria saber 

que era o Eixo, como que funcionava, que perspectivas tinha... Então, você vê que é o Eixo 

que está atraindo, não é... aquele local, se você for pensar, aquele local é horroroso, é o fim 

de linha. Igual, o Leira falava, que lá tem que se transformar de fundos em porta de entrada 

da metrópole. E acho que mesmo residencial ali, não é uma coisa que resolva, se você não 

tiver uma atividade, se não for um empreendimento pensado, uma atividade comercial lá, eu 

acho um tipo de empreendimento frágil. 

 

P - Interessante que está acontecendo uma demanda muito grande de residenciais no Eixo. 

Não é só esse, com 1100 unidades, a Goldfarb está com aquele terreno em frente do IAPI-

Copas, em frente à Tersa, com 330 unidades. É interessante que está surgindo muito 

residencial... 
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H - Acho interessante, agora, é preciso pensar na dinâmica econômica, porque isso não 

basta. Essas pessoas vão trabalhar aonde? Mesmo os serviços que, um empreendimento 

de 1100 unidades, se não tiver um complexo de abastecimento, de serviços ali, a coisa é 

delicada. E ali, o cara para acessar, para ir para o outro lado, tem dificuldades, não é fácil... 

Mas, só para lembrar, o cara veio perguntar por que eu tinha trabalhado, queria saber sobre 

o Eixo Tamanduatehy.  

 

P - E qual a sua avaliação sobre o projeto Eixo? 

 

H - Eu acho que é super interessante. Foi uma experiência rica porque foi uma condição 

singular. Eu acho que tem que trabalhar com coisas desse tipo assim, quer dizer, com 

projetos de reurbanização em que você tem esta perspectiva de futuro, de uma dinâmica 

econômica mais intensa, das atividades de negócios, principalmente em áreas de cidades 

que estavam com processo de esvaziamento. É que isso demanda a questão política, ela é 

essencial, se esse projeto do Eixo Tamanduatehy é uma operação urbana... Mas a gente 

nem de longe chegou perto daquele gerenciamento do projeto. Você interage, está ali direto. 

Eu fiz bastante disso, tem empreendimento de um shopping, a perspectiva cultural, a 

operação Águas Espraiadas, eu procurei interagir no Mercado. Um pouco naquela linha que 

a gente fazia: fazer observações sobre o projeto.  

Mas aqui a coisa é mais impessoal, lá em Santo André, porque é uma coisa menor, porque 

a prefeitura está num prédio único. Isso facilita muito as coisas. 

Agora aqui, sabia que tem uma dinâmica imobiliária, econômica, que é muito mais intensa, 

então, não é uma coisa de... que isso seja tranqüilo, lá. Aqui é muito mais tranqüilo, então, 

tem outro empreendimento da Águas Espraiadas que é ali na Marginal, a JHSF vai fazer um 

conjunto de prédios de altíssimo padrão e um shopping de altíssimo padrão, shopping 

aberto. Saiu nos jornais. Teria muito que interagir com esse projeto, mas esse não deu. Eles 

estão tocando... Porque aqui e aí, assim, é, a lógica da iniciativa em Santo André permitia 

uma relação com o pessoal de aprovação, com o pessoal de Trânsito, Transporte. Aqui não 

é assim, então, aprovação tem pernas próprias, Transporte tem pernas próprias. É difícil 

você ter um projeto integrado dos interesses que sejam todos resolvidos e você interaja com 

o empreendedor. Então, eu acho que assim, experiências como aquelas, acho que elas têm 

que ser desenvolvidas, mas assim, cada lugar vai ter uma característica diferente. Haverá 

situações em que você pode levar daquela forma. 

 

P - Você acha que o Eixo poderia ter esse formato, como das Águas Espraiadas, uma 

operação única?  
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H - Pode. A idéia era de evoluir para um regramento daquilo. Eu sempre defendi que fosse 

uma operação urbana. Na época a gente não tinha o CEPAC, hoje tem, é uma 

possibilidade, mas ter claro que o seguinte, quer dizer, a operação urbana, para ela se 

desenvolver na sua plenitude, ela precisa de muita dinâmica imobiliária. E lá não é 

exatamente o que acontece. E a operação urbana, de outra parte, ela estabelece uma regra 

única. Acho que situações como aquela, que em Santo André é muito incipiente, não se tem 

muito para trabalhar, se você puder fechar operações específicas, na realidade, cada 

empreendimento [...] até, aquilo lá ganhar uma dinâmica. Se ganha uma dinâmica, aí tudo 

bem, você estabelece uma regra geral. Mas eu acho que ainda está muito incipiente. Então, 

você ter uma regra específica, para cada empreendimento, com lei e tudo, eu acho que é 

mais saudável. Hoje é mais difícil porque também, há muita desconfiança na forma como o 

poder público lida com essas questões.  

Eu só digo o seguinte, urbanismo, a regra é muito ruim, porque o urbanismo é justamente é 

isto, cada situação é uma situação, desde que você tenha regras, tenha uma base. Como 

era o caso do Eixo. A possibilidade de você flexibilizar em cada situação, ver o que é mais 

interessante nesse caso, o que é diferente do que aquele, não há uma uniformidade. É 

muito mais rico para o urbanismo, eu acho. A regra geral você estabelece um patamar e 

ponto, é aquilo. 

Então, tem vantagens e desvantagens, de outra parte, dentro de uma regra geral você pode 

ter mais controle sobre as coisas, embora isto também não tenha sido garantido. Aprovou-

se um monte de coisa aí que não tem nada a ver mesmo. Justamente se levanta a questão 

do valor, dizendo o seguinte: que o setor privado foi muito beneficiado.  

Então, acho que assim, aquela lá é uma situação muito específica, se você, se a gente 

conseguir uma dinâmica forte lá... Cabe uma operação, pensar em CEPAC, você pensa 

uma regra mais geral. Mas, do contrário, é difícil você colocar na lei, características 

urbanísticas.  

A Operação Urbana Águas Espraiadas partiu de um projeto urbanístico, coisa que nunca foi 

feito em operação urbana, é sempre lei. A gente fez um Projeto Básico Urbanístico, o Paulo 

Bastos fez, a gente contratou para ele fazer isso. Isso foi discutido com a população 

também, enfim, para fazer as adequações e se procurou transformar isso em lei. Não é fácil! 

Porque a lei é muito difícil, você trabalha ali diversas situações no projeto urbanístico, quer 

dizer, você trabalha cada situação. Se vale a pena uma coisa, e já não vale a mesma, enfim, 

tem muito mais pluralidade. O projeto urbanístico trabalha com situações específicas e a lei 

não dá conta disso. A gente tem que aprimorar um pouco esta questão. Tem que melhorar 

nossa cultura urbanística. Tem que compreender melhor os processos, o que é você fazer 

urbanismo, você intervir no espaço público e como é que você relaciona isso com a lei. 

Hoje, o Ministério Público não quer saber, lei é lei, está aí, não tem discussão.  
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Eu acho que isso é prejudicial à qualidade, ao resultado urbanístico. A flexibilidade permite 

soluções muito mais criativas, uma gama de soluções muito maior.  

Então, naquele caso lá, hoje eu tenho certeza: não cabia ainda uma operação. A gente tinha 

que desenvolver mais, ter a coisa mais, caminhar mais para você ter uma operação.  

O projeto lá do Eixo tem muito que andar, em termos de gestão, etc., de atratividades, para 

ele se constituir, para ele se impor definitivamente. 

 

P - E como que você acha que você poderia estar fazendo isso, de estar atraindo? 

 

H - É uma questão de gestão. Começa com a definição política. É uma prioridade política ou 

não é [...] É uma coisa que vai do 1º escalão, do prefeito até o último escalão, até o 

estagiário que vai estar trabalhando lá. Isso teria que ser incorporado como um projeto de 

futuro, da cidade. Politicamente, ele tem que ter esse status e ter uma gestão muito 

dinâmica, tem que ser muito dinâmico, tem que ser criativo, tem que ter tudo em cima. A 

questão do marketing é fundamental. Buscar atratividades, quer dizer, entender que a 

dinâmica econômica, ela vai alterando. A gente saiu e lá, foi em 2000, a cinco anos, quatro 

anos, certamente a realidade já é outra. Nem sei como é que está a questão das indústrias 

lá, sim ou não. 

Você está falando que em uma área se constrói 1100 unidades, não é pouco. Não é em 

qualquer lugar que se constroem 1100 unidades. Essas coisas você tem que captar o que é 

isso, o que significa. Fazer a gestão do projeto e a noção dessa realidade também. 

Em Lisboa, lá, no Parque das Nações, onde eu estive recentemente, faz dois meses atrás, 

alterou completamente. Aquilo que foi pensado como área de serviços, escritórios, grandes 

negócios e assim que aquilo estava determinado, no “master plan”. Hoje, aquilo valorizou de 

tal forma e teve uma tal demanda por habitação que tudo que estava previsto para 

escritório, hoje, está virando habitação. [...] Não adianta dizer: não, aqui vai ser comércio, se 

a dinâmica não é essa, a realidade não é essa.  

Acho que essa coisa é um processo de gestão. Mas, gestão com definição política, se não... 

Eu acho que é possível o Eixo, apesar de tudo isso... Quer dizer, tem a questão do 

Rodoanel, continua colocada. São Paulo está trabalhando o prolongamento da Avenida 

Jacu-Pêssego. São elementos que, a Jacu-Pêssego chegar a ligar o aeroporto com a 

Imigrantes é essencial. E se for naquele trajeto em que a gente pensava, naquela idéia de 

criar a porta de entrada, está dada. Então, a gente tem potencial para articular ali. Tem que 

definir e mandar ver.  

 

P - E como que era pensada a questão do eixo ferroviário no projeto?  
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É, nessa questão do eixo, primeiro que é o seguinte, não dá para uma área como aquela, ter 

transporte de cargas, da forma como é feito hoje. Alias, não é só para lá. Há circulação de 

cargas pelo centro de São Paulo que é uma circulação de passagem. Que é uma loucura! 

Então, tem a idéia do rodoanel, do ferro-anel, que está andando, parece então, e essa é 

uma perspectiva importante. E a questão da ferrovia é lidar ferrovia para a lógica de um 

metrô, de transporte de alta capacidade, confiável, de qualidade, sempre foi isso que se 

buscou. 

O grande problema da ferrovia, é que é uma cicatriz dentro da cidade. E a gente sabe que 

rebaixar o eixo ferroviário é uma coisa muito complexa, muito cara, que exige muita área, 

enfim, um negócio muito difícil e para a nossa realidade, não é uma coisa tranqüila.  

O que a gente procurou, era harmonizar esse lugar. 

As informações que eu tenho da CPTM é o seguinte: muita gente morre na via férrea, muita 

gente atropelada. Até porque, eu não sei como é que é isso, qual é a lógica da ferrovia, mas 

muita gente não ouve o trem vindo, está andando no trilho e morre.  

Então, a CPTM, o que acontece, do ponto de vista administrativo sobra para a CPTM, o 

cadáver. A responsabilidade é do maquinista, a responsabilidade é da CPTM. 

Então, assim, essa questão de você proteger, até porque a população não é educada, é 

uma coisa complexa. A gente tinha pensado em eliminar os muros, criar um fosso que do 

ponto de vista urbanístico, do paisagismo, seria perfeito. Eu acho que isso tinha que ser 

apurado para ver se, com essa realidade e responsabilidade, porque não é fácil para a 

CPTM que tem que assumir essa responsabilidade: tirem-se os muros. Tá bom, como é que 

você impede sabotagem de trem, como é que você impede que criança corra atrás da bola 

na via férrea. Tem uma série de questão que tem que ser... Eu acho que como princípio, a 

idéia de criar os canais e isso ser parte de reservação é uma coisa interessante. Mas, eu 

acho que tinha que elaborar mais o projeto, lidar com a ferrovia, sabendo que ela é uma 

cicatriz, ela divide setores da cidade, mas também como transporte de alta capacidade é 

essencial. Acho que tinha que aprimorar aquelas idéias e criar mecanismos de proteção da 

ferrovia desse ponto de vista da segurança. Mas do ponto de vista urbanístico, integrar, 

eliminar os muros é absolutamente correto.  

Até porque, verdade seja dita você tem outras áreas, você tem ferrovia atravessando, se 

bem que bem pouca ferrovia hoje nesse país, é uma tristeza... 

Mas sem muro, você tem lá a ferrovia, se respeita. Bom, claro que numa situação em que 

você tem tudo urbanizado, cheio gente, a tendência, as pessoas, agora. Tem que buscar 

uma forma de integração paisagística da ferrovia. 

 

P - A ferrovia nunca foi pensada como um modal de transporte para carga? 
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H - Tinha essa discussão, tinha muita gente que queria colocar... Achava que o Eixo tinha 

[...] a ver com a logística de carga. A gente achava que isso, logística de carga era coisa que 

[...] do ponto de vista de agregação, não agrega valor, substancialmente. A lógica de uma 

estratégia de cidade seria atrair atividades que gerem valor agregado. Mas esta não era 

uma questão resolvida, tinha muita gente que achava que com Eixo, na verdade, estava 

expulsando a indústria de Santo André. Aliás, essa era uma questão que estava sempre 

presente e que também não me parece que era isso, quer dizer, a indústria mudou suas 

características, enfim, hoje, uma indústria limpa... até é possível ter uma indústria no Eixo 

Tamanduatehy, determinadas indústrias, naturalmente. Mas que vão estar gerando valor, 

então, na lógica do Eixo, geram empregos, geram renda mas são muito mais compactas, 

são limpas... não é aquele inferno que a indústria fordista era. 

Do ponto de vista da estratégia, eu teria muito mais como alguma coisa ligada à circulação 

de passageiros. Otimizar a circulação de passageiros que é essencial. E aliás, eu acho que 

muito da facilidade do trânsito no ABC se deve ao trem. O trem tem um papel 

impressionante. E assim, era usado pela classe média, acho que ainda hoje, é usado pela 

classe média, talvez não naquela proporção, enfim, mas imagine se lá não tivesse o trem? 

Como é que seria a acessibilidade? É complexo.  

 

P - E com a linha verde agora chegando à estação Tamanduateí... 

 

H - Exatamente. Vai integrar o trem ao metrô direto.  

É claro que assim, depende muito como de repente, a atividade de logística de cargas se 

impunha ali. Então, você tem que se adequar. Eu não acho que isso vá acontecer, embora, 

até, tenha algumas coisas acontecendo lá. [...] Se você estivesse trabalhando naquela 

lógica de atrair atividades do terciário avançado, essa área de logística não estaria se 

instalando. Vai, porque tem um monte de área livre e está lá disponível, certamente os 

preços continuam muito barato e vai se instalar aí. Agora, que a lógica do Ferroanel é muito 

mais adequada, não há dúvidas, eu acho que, em longo prazo, esses empreendimentos aí 

não vão dar com os burros n’água, eu acho, na hora em que tiver um ferroanel... Vão mudar 

esta lógica. E até porque a demanda por circulação em transporte, ela vai aumentando. 

 

P - Você acha que esta lógica do terciário avançado é algo ainda que o projeto deve 

perseguir? 

 

H - Eu acho que tem um potencial enorme. Você mesmo está dizendo que a Tim, está 

querendo atrair Motorola, Nokia... é alta tecnologia isso. Se a cidade oferece condições, eu 

acho que tem condições sim de atrair essas atividades. E o terciário vai se diversificando 
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cada vez mais, é impressionante a quantidade de como se diversifica o setor... a atividade 

econômica do setor terciário. 

 

P - Você não acha que a concorrência com São Paulo prejudica Santo André? 

 

H - Olha, eu não acho que a concorrência com São Paulo... até porque, Santo André 

necessita dos seus serviços também. E eu acho que pela proximidade, você tem, toda zona 

Leste, está aí, do lado. E a zona Leste tem perspectivas de criar... Criou a USP, lá que é na 

outra ponta da Jacu-Pêssego, mas é um fator importante. Tem a operação urbana Jacu-

Pêssego, que também acho que por enquanto não vai, mas está prevista uma área 

industrial que já tem e parece que vai ser estimulada, precisa de incentivo. Ali, vai ficando 

muito perto isso.  

Então, eu acho que tem campo, não é uma concorrência, é complementar a São Paulo. Não 

dá para concorrer com São Paulo é preciso ser complementar. Acho que tem que identificar 

muitos nichos de atividade econômica que é interessante atrair, pegar esses nichos e 

procurar levar para lá. 

Hoje, eu olho o Eixo, com uma certa nostalgia, por falta de direção. Exatamente, se ele 

tivesse uma liderança, se ele tivesse uma condução política e fosse um projeto político 

prioritário, ele estaria sendo tocado... Eu tenho certeza. 

 

P - Você gostaria de complementar algo? 

 

H - Eu acho que é isso. Eu acho que a avaliação, a crítica tem que ser feita muito mais com 

a ausência de continuidade. Porque e se isto não é um problema até na estratégia de 

cidade. Em países com economia mais estável, até com a política mais estável, isso gera 

uma falta de continuidade em projeto que eles são por essência de longo prazo. Então, e a 

lógica do Planejamento Estratégico é isso, o Planejamento Estratégico trabalha com médio 

e longo prazo, não em curto prazo. Então, isto na nossa cultura é complexo.  

São Paulo é uma cidade que por si só se toca. Hoje, chegou a um patamar de que há 

projetos que são da cidade, há aqueles que são de governo, mas, aqueles são da cidade. 

Um projeto como o Centro, o BID Centro, que é de recuperação do Centro, é um projeto que 

foi mastigado, foi trabalhado, estava tudo encaminhado. Chegou o novo prefeito e falou, 

teremos que rever os projetos. Não tem que rever projeto, entendeu? Não é brincadeira 

isso... Então, tem certas coisas que, você vê que a nossa cultura é muito atrasada em 

relação a isso. Revê-se, só porque é uma questão política, partidária. 

Então, eu acho que tem que trabalhar para a cidade e incorporar essa coisa do médio e 

longo prazo. [...] Porque como era um projeto em construção, mesmo o Cidade Futuro, 
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muito tinha que ser feito, estava começando, era um projeto muito inicial. Inicia e pára, inicia 

e pára. Pronto, acabou... Então, eu acho que a política é a falta de maturidade, a ausência 

de uma liderança que captasse a importância de um projeto estratégico.  
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3. Nilza Aparecida de Oliveira 
 

Data: 01/08/2005 
1990 a 1992 – Assistente técnica da Secretária de Governo (secretária adjunta) 
1993 a 1996 – Assessora parlamentar do Vereador João Avamileno na Câmara Municipal 
de Santo André 
1997 – Coordenadora do Projeto de Aulas Públicas de Cidadania e do Grupo Teatro do 
Oprimido, no Núcleo de Participação Popular.  
1998 – integrante da equipe do Eixo Tamanduatehy, no Planejamento Estratégico de Cidade 
– Cidade Futuro. 
1999 a 2000 – com o lançamento do Projeto Eixo Tamanduatehy houve uma separação do 
Projeto Cidade Futuro, passando a ser a coordenadora administrativa. 
2001 até hoje – Diretora do departamento de Planejamento Participativo, que tem o papel de 
formular, elaborar, articular e executar todas as ações de participação cidadã existente no 
governo. O carro chefe do departamento é a discussão com a comunidade do Orçamento 
Público – Orçamento Participativo, acompanhamento, integração e formação dos diversos 
conselhos temáticos existentes no município  e outros canais de participação. 
. 

P - Qual era seu trabalho no Eixo Tamanduatehy? 

 

N - Minha função no Eixo era buscar assegurar a participação dos diversos atores da cidade 

no projeto, bem como a articulação das diversas secretarias da Prefeitura no mesmo. E 

também cumpria a função de Agente de Planejamento, embora não fosse uma secretaria e 

sim um projeto ligado ao Gabinete do Prefeito, tínhamos um orçamento que pedia a relação 

com a Secretaria de Orçamento e Planejamento. 

 

P - Os cursos do CITEG – Fundap tinham que objetivos? 

 

N - De aprimorar e ampliar meus conhecimentos em Planejamento Público. Fiz todo o curso 

de Planejamento Público da Fundap para aprimorar as minhas ações dentro da Prefeitura, 

bem como o Curso de Formação para Moderadores e outros, sempre buscando o 

aprimoramento profissional. 

 

P - Poderia falar alguma coisa sobre o Projeto Eixo Tamanduatehy? 

 

N - Este Projeto nasceu da visão de futuro que o ex- Prefeito Celso Daniel tinha da cidade 

Santo André e do ABC. Este Projeto sempre buscou a requalificação ao longo da Avenida 

do Estado e também a utilização de um grande vazio deixado pelas indústrias que outrora 

se instalaram lá. E ao mesmo tempo veio  tentar responder a separação entre as duas 

Santo André por barreiras do rio, ferrovia, da própria avenida e de grandes galpões 

industriais. O escopo ousado  discutido por 4 grandes arquitetos de renome internacional e 
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contamos também com arquitetos brasileiros respeitados no meio que   trouxeram  um 

debate importante para a Cidade e também para a grande São Paulo.  

 

P - Como se dava a relação do Projeto com o Cidade Futuro? 

 

N - O projeto Eixo nasceu dentro do Planejamento Estratégico de Cidade, um projeto 

ousado, em longo prazo, portanto, a relação do Eixo com o Projeto Cidade Futuro sempre 

teve uma interface, pois o mesmo também é um projeto de gestores da cidade, envolve os 

diversos atores que produzem, vivem, trabalham, estudam na cidade, é necessário estarem 

articulados. 

 

P - Como você considera que foi a participação popular no Eixo? 

 

N - Tivemos momentos de envolvimento da diversidade de atores da cidade e outros 

restritos a atores ligados ao desenvolvimento urbano, empresarial, comercial e profissionais 

liberais da cidade. Penso que poderia ser mais bem articulado a participação da diversidade 

dos atores no Eixo. Quando da implementação houve uma maior participação dos 

movimentos sociais, eu já não estava mais no Eixo, até acompanhei através da equipe que 

trabalha comigo. 

 

P - Como se deram as consultorias de Raquel Rolnik e Jordi Borja e para quê serviram? 

 

N - A Raquel Rolnik e o Jordi Borja foram convidados para dar consultoria e coordenar o 

trabalho dos arquitetos internacionais e nacionais, pela afinidade profissional, pelo trânsito 

com os mesmos e também pela experiência de ambos com o tema.  Jordi Borja – 

coordenaria os europeus e Raquel os Brasileiros. E os dois teriam um trabalho junto com o 

Coordenador do projeto pela  Prefeitura – Maurício Faria.  

 

P - Como era a relação do Celso Daniel com o projeto? 

 

N - Ele foi o idealizador do Projeto, portanto, nada mais lógico o mesmo estar vinculado 

diretamente ao seu Gabinete. 

 

P - A equipe que sucedeu depois criou como slogan “Urbanismo participativo e Includente”. 

Como você vê isto, seria uma crítica à condução da equipe anterior? 
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N - Não parei para refletir sobre o mesmo, portanto, não tenho como emitir nenhum juízo. A 

partir do momento que sai do Eixo não tive nenhuma discussão com os novos 

coordenadores. Mas penso que não era uma crítica a equipe anterior, mesmo por que o 

Celso Daniel continuava na discussão do mesmo e nunca foi contra as propostas 

apresentadas pela equipe anterior, para mim isto é o maior balizador. 

 

P - E como era a articulação do projeto com os outros setores da prefeitura? 

 

N - Era um Projeto de governo, portanto, áreas a afins estavam totalmente envolvidas, com 

reuniões periódicas e discussão nas reuniões de secretariados. 

 

P - Como se deu a organização do lançamento do Projeto no Masp e no Moinho? E os 

resultados do evento? 

 

N - O lançamento em Santo André não poderia ser em outro lugar. O Moinho é um espaço 

simbólico da cidade, situado na Avenida do Estado e dentro de uma empresa também 

tradicional em Santo André. Tivemos a participação de 600 pessoas, dos mais diversos 

segmentos que compõem a sociedade andreense. 

No MASP também seguiu a lógica de ser um espaço privilegiado, com muita história e de 

acesso fácil, contamos com de 1500 participantes. O cenário foi pensado com materiais 

produzidos pelas empresas andreenses o que causou um grande impacto. 

 

P - Como foi o processo de participação na 4ª Bienal de Arquitetura? 

 

N - Este Projeto sempre foi muito discutido com pessoas a favor e contra, portanto, a 

participação na Bienal possibilitou fazer o debate da concepção do Eixo esclarecendo a que 

ele veio. Ao meu juízo foi muito positivo.  

 

P - Quais eram os trabalhos do Grupo Promotor? Obtiveram-se resultados interessantes? 

 

N - O grupo Promotor tinha como tarefa estimular e fomentar o debate público ao mesmo 

tempo em deveria sistematizar o projeto final – (a partir dos quatro projetos dos urbanistas 

internacionais e nacionais a Prefeitura ficou de fechar um projeto) e também de gerir a 

implementação, preparando as condições de criar uma entidade gestora, assegurando 

profissionalismo e participação dos diversos segmentos da sociedade civil.  
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4. Eduardo Coelho Almeida 
 

Data: 28/07/05 
1987 a 1997 – Foi Diretor Comercial da Cyrela na área de shopping center 
1998 a 2003 – Diretor Comercial da Cyrela dos Edifícios Triple “A”s 
2003 até hoje – Diretoria Comercial da Cyrela na área de loteamentos 
 

P - Como foram as operações de parceria da Cyrela com a prefeitura? 

 

E - Quando nós aprovamos o projeto do Shopping ABC Plaza, era ainda o mandato do 

antigo prefeito médico, Dr. Brandão. Portanto, quando o Celso Daniel tomou posse, o 

projeto já estava aprovado e conseqüentemente ele não poderia exigir nenhuma 

contrapartida de nós. Então, ele muito inteligentemente, nos procurou com a sua equipe, era 

o Irineu, Horácio, Faria, e propôs fazermos parceria. Que veio a ser essa parceria que 

estava se propondo? Ora, a Avenida Industrial é uma avenida só no nome, é uma rua feia, 

mal freqüentada, etc. e nós gostaríamos realmente de ter uma avenida e a prefeitura não 

tem recurso para isso; como para vocês, do shopping, também é interessante ter uma 

avenida bonita em frente, em vez dessa rua mal fadada, nós propomos a vocês fazermos 

uma parceria. Como seria a parceria: vocês fazem tudo e nós damos uma contrapartida 

como adiantamento de IPTU.  

Então, nós fizemos a doação de uma faixa, que se eu não me engano é de 3 metros de 

largura ao longo de toda frente para a avenida Industrial e todos os projetos e obras de 

transformar aquela rua numa avenida de pista dupla, com toda parte de drenagem e toda 

infra-estrutura da pista, mais iluminação moderna e jardinagem central. E transformar 

naquilo que ela é hoje, num pedaço em frente ao nosso shopping. 

Em contrapartida, nós fizemos os cálculos, naquela ocasião, e tínhamos gastado o que seria 

o equivalente a 7 anos de IPTU. Aí o Horácio me ofereceu cinco. O Horácio, não, foi o 

Irineu: cinco anos. Como 5 anos? Está-se provado que pelo cálculo o IPTU dá 7... 

Ele usou o argumento mais inocente que eu já vi na vida: “Não, é porque damos múltiplos 

de 5.” 

Bem, então, me dê dez! “Não, mas você está mais perto de 5!” 

Nós concordamos, inclusive, porque nos maravilhou ver estes funcionários públicos de altos 

cargos lutando unicamente pelo interesse do município. E nós sabíamos, tinha um 

discernimento, que nessa transação ganharia os munícipes, o município, nós. 

E achamos muito bonito, quem vinha de São Paulo, onde é muito mais difícil ou era pelo 

menos, temos pouco contato com autoridades. Nós achamos muito lindo esse trabalho 

deles. De iniciativa deles e que resultou realmente numa melhoria fantástica que não só 

para o Eixo Tamanduatehy como para a revitalização do centro. Porque a Avenida Industrial 
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começa onde nasceu Santo André, em frente à estação, está a 300 metros do Paço 

Municipal. Então, realmente foi um primeiro passo para revitalização do Centro. E assim foi 

feita, a avenida foi entregue depois, essa semente tendo sido lançada, a própria prefeitura 

fez mais um trecho da avenida. 

Quando fez outro trecho da avenida, nós já havíamos comprado uma outra indústria 

desativada, vizinha da Black & Decker que foi o início. General Electric, inicialmente. E nós 

compramos a fábrica da Armco e junto com a fábrica da Armco, nos foi entregue um terreno 

que ficava do outro lado da Avenida Industrial. Já nessa altura da nova Avenida Industrial. 

Nós tivemos vontade de empreender e o terreno era grande, por volta de 36.000 metros 

quadrados. Tivemos vontade de empreender nesta área e demos com uma legislação antiga 

existente, bem intencionada, porém, mal redigida, que dizia: terrenos lindeiros a parques, só 

podem ter edificações de um pavimento. E praticamente, fazia uma desapropriação indireta 

de nosso terreno, que passava a valer nada. Procurei os membros dessa mesma prefeitura, 

ainda era Celso Daniel, Irineu, etc. e falei: eu já tomei conhecimento dessa lei. Agora e se 

eu comprar um terreno do outro lado da rua lindeira ao parque? O que eu posso fazer lá? 

“Lá não tem restrição, você pode fazer o que quiser, pode fazer prédio...”. 

Então, veja que lógica: se eu tenho um terreno do outro lado da rua, ou seja, a 12 metros de 

distância do parque, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um terreno com 56 metros de 

fundo, onde eu posso deixar, não 12, mas, 18 de distância do parque, e só posso fazer um 

andar, isto é um contra-senso.  

Eles que sempre foram pessoas inteligentes e de bom senso: “realmente, é um contra-

senso analisar dessa forma, mas, a lei existe” 

Mas a lei não teve bom senso: se eu deixasse 18 seria melhor do que do outro lado da rua. 

“Com certeza”. Vamos trabalhar em conjunto para consertar essa situação, em benefício, 

outra vez, do município? De todo mundo? “Vamos” 

E depois de muitas conversas, usando as 4 mãos e trabalhando juntos nós chegamos a 

uma lei que dizia o seguinte: “Se um terreno lindeiro ao parque, mantiver uma distância de 

recuo do parque, das suas edificações de no mínimo 18 metros; se ocupar apenas 30% da 

área do terreno; se fizer recuos laterais de maneira que não tire insolação do parque; se 

limitar a 8 andares e se doarem 20% da área para a prefeitura, pode fazer”. 

E ainda, “além de doar a área precisa fazer o jardim porque a gente está sem verba, para 

adensar” Mas, não, não vai ficar caro? “Não, não, um gramado, só um gramado...”  

Então, tá bom, tá fechado! 

Mas o gramado foi crescendo... Hoje, tem lá um jardim japonês anexado ao parque e nós 

fizemos com muita alegria. Doamos então três mil e... eram 36 mil e doamos 3600 metros. 

Não era 18 mil metros o terreno e 20%, doamos 3600 metros quadrados e fizemos o jardim 

japonês em cima, com lago e tudo. Modéstia à parte, é uma das partes mais lindas do 
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Parque Celso Daniel e doamos à prefeitura. E aí... teve um lance muito interessante, quando 

eles falaram: “Então, vamos apresentar essa lei na Câmara” Parece que o PT tinha maioria 

na Câmara, mas sempre há dúvidas da aprovação ou não. Eu falei: antes de vocês 

apresentarem o projeto de lei na Câmara, eu quero falar com um  4º poder do município. 

“Qual é o 4º poder do município?” É o jornal o Diário do Grande ABC. 

Como eu já tinha, por causa desse enfronhamento, de estar tanto tempo na cidade, já tinha 

sido lisonjeado com a freqüência às instalações do jornal eu pedi uma reunião da diretoria e 

presidência do jornal e falei: esse aqui é um projeto que nós temos em conjunto com a 

prefeitura, mais um, que nós vamos mandar. Só eu não vou mandar se vocês forem contra, 

se vocês acharem que ele não é bom, eu não vou ficar batendo murro em ponta de faca. Eu 

estou dizendo que vocês apóiem... eu só quero saber se são contra. Se forem, eu vou ficar 

batendo... Eu vou ficar dando murro. “Não tudo bem.” Então fizemos a reunião, expusemos: 

“mas é maravilhoso, todo mundo ganha! Vocês ganham... E quê que vocês vão fazer lá?” 

Não sei, eu acho que nós vamos fazer dois hotéis e depois outras coisas. “Ah! Inclusive, 

hotéis, a cidade está precisando...” 

Então, por eles ninguém falava... o jornal é, nem quero. Só quero saber se vocês 

sistematicamente. “Não! É maravilhoso! O projeto é bom, tudo bem”.  

Apresentamos na Câmara. Foi aprovado com 100%, por unanimidade, foi aprovado o 

projeto e mais uma vez uma parceria vitoriosa. Entregamos o parque, construímos o Hotel 

Mercure e o Hotel Íbis e depois, um pouco mais tarde ainda, com a melhoria cada vez mais 

desse local da cidade, nós achamos que poderíamos fazer umas torres residenciais. E 

fizemos 3 bonitos Jardim do Parque. Três torres muito bonitas. Uma já entregue, enfim, 

estão prontas agora, que também veio engrandecer o Parque Jardim, vizinho do parque, de 

frente para a avenida, de frente para o parque. Essa parceria foi realmente acho que 

fantástica. Para nós, como deve ser e para o município. Todo mundo lucrou, não houve 

perdas. 

 

P - E como foi a relação da Cyrela com a prefeitura, no momento das negociações sobre o 

shopping? 

 

E - Sempre foi muito boa. Admiramos e justamente ficamos positivamente surpresos quando 

fomos procurados pela prefeitura numa parceria tão honesta e tão benéfica para todas as 

partes que nós ficamos entusiasmados. Eu brincava com o Celso Daniel, o Irineu, que até 

ficou meu amigo até hoje. Eu falava: eu nunca vou ser PT, mas eu admiro vocês! 

 

P - E a Cyrela já havia feito outras parcerias com outros municípios? 
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E - Por uma coincidência, nós fizemos uma outra parceria, fomos os primeiros parceiros do 

PT em São Paulo. 

 

P - No governo Erundina? 

 

E - Na Erundina era PT, não era? Eu acho que nós fizemos a primeira... eu tenho certeza 

que fizemos e sei te mencionar qual é e acho quase certo que foi no tempo da Erundina. 

Nós estávamos construindo um prédio na Praça Charles Muller, em frente ao Pacaembu, 

aquela Praça do Pacaembu, na rua Alagoas, bem de frente para a praça. Um terreno super 

nobre, nós fizemos um apartamento de alto luxo, Edifício Le Hermitage, que tem 

apartamentos de 1300 metros quadrados de área total. Mais ou menos 700 de área privativa 

no andar e mais 600 de área comum, garagem, etc. Um terreno muito difícil de se conseguir 

pela região e nós poderíamos construir um determinado número de andares. Se não me 

falha a memória, por volta de 12 andares e apareceu a oportunidade legal de fazer uma 

operação interligada. E naquela ocasião, ela era feita de uma maneira diferente, acho que 

foi a primeira que foi feita, me acredito, senão, certamente uma das primeiras. [...] Nós 

pudemos construir mais 3 andares. E tivemos que em contrapartida doar 156 casas 

populares. Foi outra coisa linda, maravilhosa. Foi dos primeiros que fizemos e tudo foi 

cumprido e pudemos aumentar mais 3 andares que representou mais 5000 metros de área 

ativa. Foi calculado quanto de terreno eu precisaria comprar na vizinhança para poder fazer 

esses três andares, três andares a mais e foi pago isso e transformado em residências 

populares e isso foi feito. Foi mais uma parceria com a prefeitura de São Paulo. 

 

P - Qual a sua opinião sobre o projeto Eixo Tamanduatehy? 

 

E - Eu acho um projeto muito bom. Nós estamos numa região muito bem localizada, é um 

prolongamento da cidade de São Paulo, ou seja, é um ponto onde a cidade de Santo André, 

São Caetano e São Paulo se unem. [...] já tem um trem, que um dia pode se transformar ou 

ser substituído, transformar-se num metrô. Uma parte ficou a população e uma parte está, 

acabou sendo degradada porque com a saída das indústrias da região, não compensava 

mais estar em território urbano. Tem terrenos magníficos e esse vale... Teoricamente, todos 

os vales e os rios são coisas muito apreciadas na cidade. A própria topografia de um rio, da 

maneira plana. E essa avenida já existe, com dupla mão, o rio central e fácil acesso para 

quem trabalha e mora em São Paulo e vice-versa. É uma comunicação de ligação destas 3 

ou mais cidades porque mesmo Ribeirão Pires usam essa via de acesso. Eu acho que esse 

plano é de muita importância para eles consigam desenvolver totalmente... tem terrenos 
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magníficos, inclusive, nós estamos tentando agora, entrar numa licitação do terreno da 

Fichet, para ampliar nossos planos. 

 

P - Então a Cyrela pretende investir ainda em Santo André? 

 

E - Pretende, gostou da cidade, foi bem servido, já saiu do Irineu que era um excelente 

secretário, entrou essa doutora Rosana, que também já nos recebeu. Eu tive o prazer de 

estar com ela e estamos querendo continuar construir na cidade de Santo André. 

Estamos entrando... e já estamos e até fomos o único licitante de um outro terreno junto a 

um outro shopping que tem na cidade, uma loja que virou shopping, eu não me lembro muito 

bem.  

 

P - Shopping ABC? 

 

E - Era uma loja do Mappin e depois virou shopping. Nós estamos comprando um terreno 

vizinho dele. 

 

P - É na Pereira Barreto. 

 

E - É acho que é de frente para Pereira Barreto, bem encostado no shopping. Então, nós 

queremos sim estar na cidade. Estamos procurando áreas lá.  

 

P - Como o senhor avalia as contrapartidas? 

 

E - Justas. Fora os dois anos que levaram... Porque eu tinha direito a 7, mas como os 

benefícios eram tão grandes que nós não fizemos questão. Eu acho que as contrapartidas 

foram justas e corretas, honestas, bem defendidas. O pessoal, do que eu conheci da 

prefeitura de Santo André, até hoje, nestes dois governos do PT, irrepreensíveis! 

 

P - Quais foram os ganhos do empreendedor, da Cyrela, no caso? 

 

E - Veja bem, como eu disse, todo mundo ganhou. O que nós ganhamos: nós investimos na 

frente, nós pagamos antecipadamente 5 anos de IPTU e mais 2 que gastamos. Mas 

certamente o nosso empreendimento se valorizou demais. Era difícil o acesso ali e shopping 

center depende de acesso. Por isso talvez, nesses anos que nós existimos como shopping, 

no ABC Plaza Shopping, muitas crises castigaram o mercado de shopping center e, no 

entanto, pela localização, certamente pela avenida muito mais bonita, nós, desde 

  



Entrevista Eduardo Coelho 
 

246

inaugurado, nunca tivemos uma loja vaga. Épocas que shoppings da região e outros de São 

Paulo inteiro tinham 10, 15% de seus espaços vazios, nós sempre tivemos nossos espaços 

ocupados, disputados e já fizemos 4 ampliações naquele shopping. Certamente, o aspecto 

desta avenida tem um papel muito importante dentro desse êxito que o ABC Plaza Shopping 

obteve. 

 

P - Como o senhor avalia este processo de operações interligadas que a prefeitura de Santo 

André empreendeu a partir do projeto do Eixo Tamanduatehy? 

 

E - Pelas amostras que eu obtive, eu avalio como super importante e inteligente. Esse tipo 

de operação de parceria é a coisa mais inteligente que existe. [...] A prefeitura nem sempre 

tem os recursos para fazer por ela própria, na maioria das vezes não tem. Ora, se o 

interesse da iniciativa privada é satisfeito, é recompensado seu investimento, sua 

dedicação, sem que isto custe nada para prefeitura, é como eu disse, todo mundo sai 

ganhando, ninguém paga a conta. Só há lucro, porque há uma valorização geral, tanto para 

o munícipe, que passa a dispor de novos recursos municipais, seja em vias ou parques, 

como para a iniciativa privada que investiu e consegue um lucro justo no seu investimento. 

 

P - O senhor participou do Grupo Promotor, na primeira fase do Eixo? 

 

E - Eu não me lembro o que era o que era o Grupo Promotor. Eu me lembro que eu fui 

lisonjeado por causa desse bom contacto com as pessoas da prefeitura, eu fui incluído num 

projeto que se chamava ‘Santo André 2020’. Onde nós nos reuníamos e determinamos as 

prioridades dos diversos setores para o desenvolvimento de Santo André, naquilo que a 

gente imaginava que ele deverá ser no ano de 2020. E fui colocado também no projeto... 

mas eu não me lembro o quê que era o projeto do Eixo Tamanduatehy. Eu sei que, por 

causa disso, eu fui lá no Teatro Municipal de Santo André, assistir essas palestras. Vinha a 

São Paulo, vinha ao SECOVI, sempre acompanhando os arquitetos nas exposições que 

eles faziam sobre o que eles imaginavam que deveria ser o projeto do Eixo. E no final eu 

acho que se transformou no que é bom senso, num misto de tudo que havia de bom 

naqueles diversos projetos. 
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5. Irineu Bagnariolli Junior 
 

Data:5/08/2005 
1989 a 1992 – Secretário da Habitação da Prefeitura de Santo André 
1997 a 2000 – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação da PSA 
2001 a 2004 – Secretário de Desenvolvimento Urbano da PSA 
Junho/2005 – Assessor da Pró-Reitoria Comunitária da Fundação Santo André 
 

P - Gostaria que você falasse sobre a origem e sua participação no Projeto Eixo 

Tamanduatehy. 

 

I - O Projeto Eixo Tamanduatehy surgiu de uma idéia do prefeito Celso Daniel com a equipe, 

[...] que foi produto da seguinte questão: na primeira gestão do Celso, entre 89 a 92, o foco 

do governo, como na maior parte dos governos petistas da ocasião, que é produto inclusive 

de um livro chamado “Modo Petista de governar” [...] Como o país havia passado muitos 

anos por um processo de administrações políticas, em especial, municipais que 

privilegiavam uma estratégia de desenvolvimento no mínimo questionável, o quê que isso 

quer dizer? Por exemplo, a prioridade se dava em cima das grandes vias de acesso, 

grandes avenidas, viadutos, obras de impacto, [...] que a ditadura implantou que o governo 

militar implantou, que era do impacto visual das obras na cidade. Em função disso, outros 

setores das administrações públicas ficaram bastante prejudicadas, investimentos em outras 

áreas eram reduzidos. Por conta disso, o mote dos primeiros governos que o PT instalou era 

a inversão de prioridades, ou seja, os recursos anteriormente despendidos em obras viárias, 

ou em obras estruturantes da circulação de veículos, etc., passou a ser reinvestido, passou 

a ser replanejado para ser investido nas questões estruturais da sociedade, em especial 

questões sociais. Então, por exemplo, habitação, saúde, educação, abastecimento e infra-

estrutura. Então, o primeiro governo, digamos assim, nós de fato investimos recursos 

vultuosos nessas áreas, quer dizer, que eu acho que o exemplo mais cabal é o da 

Secretaria da Habitação na qual eu estava, que nunca havia sido construído uma única 

unidade habitacional social em Santo André. Nem Cohab existia, o Inocoop havia construído 

alguns prédios, mas era numa faixa de renda um pouco mais alta... Média, digamos. Então, 

realmente a preocupação com as políticas compensatórias, no bom sentido e mesmo das 

políticas sociais não existia. Por conta disso, eu acho que houve uma tarefa, até o primeiro 

governo foi muito questionado por conta disso, houve uma tarefa que o governo tinha que 

cumprir, uma etapa que ele tinha que cumprir que era inverter essa lógica, [...] Então, foram 

prédios públicos, creches, escolas, habitação, quer dizer, o investimento foi de fato bastante 

alto. Eu tive oportunidade [...] na minha dissertação de fazer um apanhado de algumas 

poucas áreas e você percebe que o volume do recurso aplicado frente ao orçamento total é 
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muito grande. Entretanto, uma das grandes críticas que se estabeleceu ao término do 

primeiro governo, críticas e autocríticas, girou entorno do pouco investimento e do pouco 

cuidado que houve com uma outra preocupação paralela a essa, ou seja, além das políticas 

compensatórias, [...], é uma compensação pelos anos em que nada foi investido nesses 

setores, [...] a cidade sentia muita falta de investimentos específicos para a recuperação do 

ambiente urbano, para recuperação das atratividades naturais que essa cidade tinha 

anteriormente, que chegou a atrair indústrias e comércio. E a cidade encontrava-se muito 

deteriorada, em especial por conta da evasão industrial que além de prejudicar muito a 

receita municipal, também acabou dando um aspecto muito ruim na cidade, [...] na medida 

em que as fábricas saiam, estavam áreas vazias, alguns vazios, se deteriorando... Em 

função disso, houve então [...] uma autocrítica, ao final do governo do primeiro mandato, [...] 

cumprindo uma demanda da administração pública, mas não havíamos tido o cuidado 

suficiente com a outra demanda e vem daí a idéia que sem desenvolvimento urbano e 

regional, claro, principalmente, sem desenvolvimento urbano, você corre o risco de ficar a 

vida inteira implantando medidas compensatórias sem que a cidade se torne competitiva, 

sem que a cidade volte a atrair investimentos, conseqüentemente, gerar empregos e outras 

coisas. No início do segundo governo, então, houve uma discussão muito grande, era uma 

época que havia uma polêmica no campo do urbanismo que havia se estabelecido no Brasil 

em função de um efetivo sucesso que a administração pública de Barcelona havia 

alcançado com investimentos locais voltados para a competitividade global e havia também 

um incipiente, mas muito sólido debate no campo dessa questão da cidade e a globalização. 

Qual o papel da cidade no planejamento urbano num contexto histórico que havia sofrido 

transformações bastante aceleradas? Então, surge um polêmico livro da Saskia Sassen, “As 

cidades globais”, e essa questão estava muito premente e a teoria de um modelo que foi 

usado em Barcelona, era um modelo que, primeiro, contemplava quatro vértices 

importantes: o primeiro reconhecia que as cidades precisam estabelecer-se dentro de um 

campo global, compreender essas relações globais e tentar, através das suas 

administrações públicas e de suas populações estabelecer mecanismos de competição para 

poder atrair os investimentos. Uma vez que os investimentos não eram mais regionalizados, 

não eram locais, mas investimentos globais, quer dizer, tanto faz, dentro dessa lógica, por 

exemplo, que uma empresa, uma atividade cultural ou uma atividade comercial ou de 

serviço americana, tanto faz, para ela se instalar em Hong Kong, como no Rio de Janeiro, 

como em Paris. Quer dizer, ela quer saber quais as cidades que oferecem condições 

efetivamente sólidas para que ela possa se instalar. E surgiu então, essa idéia de um novo 

planejamento urbano, calcado em cima de algumas questões, em especial, a questão da 

reestruturação urbana e da revitalização urbana que [...] através de investimentos públicos 

sólidos e atração de investimentos privados, tornando a cidade, de uma certa maneira, 
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atraente para esse capital internacional ou nacional, [...] criando uma motivação para que os 

investidores considerassem a cidade como uma área passível de receber recursos ou novos 

investimentos. 

Essa era uma questão bastante polêmica, entretanto, algumas cidades que adotaram 

formas semelhantes ou coisas parecidas, conseguiram uma certa recuperação, por 

exemplo, dois casos exemplares no mundo foram a cidade de Detroit e de Chicago que 

foram cidade que sofreram esvaziamento grande, em especial Chicago, sofreram 

esvaziamento muito grande. Aliás, os Estados Unidos sofreu esse processo de uma maneira 

quase surpreendente, tem até aquele filme que vale a pena assistir, que chama “Roger e 

eu”, que é do Michel Moore, sobre uma fábrica que sai de uma cidade, acho que chama 

Flatfag, a cidade e mostra exatamente as tentativas da cidade, a fábrica era a maior geração 

de recursos da cidade, depois disso, tenta o turismo, [...] sempre sofrendo.  

Então, [...] essa primeira geração do segundo governo do Celso Daniel, essa equipe era 

uma equipe basicamente de especialistas e era uma equipe que pensava a teoria das 

cidades também e não apenas a administração com simplicidade. Então, houve um grande 

debate nos primeiros meses a respeito do que fazer para Santo André reverter esse 

processo de deterioração urbana e econômica [...] e social, óbvio, decorrente dessas duas, 

que ele vinha sofrendo, não só decorrente, mas também, [...] dessa outra deterioração. E aí, 

muitas questões foram levantadas, muitos problemas e resolveu-se [...] foi essa idéia de 

trazermos então, o pessoal de Barcelona para fazer uma avaliação do processo de Santo 

André conseqüentemente, propor soluções. No Brasil, entre os urbanistas, havia um grande 

debate por que a principal crítica, à turma de Barcelona, era de que eles traziam fórmulas 

prontas e tentavam impingir essas fórmulas a qualquer espaço, a qualquer local, 

independente da realidade, das peculiaridades locais, eles traziam uma fórmula que eles 

diziam sempre ser eficiente [...] que foi até apelidado pejorativamente de ‘urbanismo 

fashion’, quer dizer, tornar a cidade de uma certa maneira atraente sobre o ponto de vista do 

marketing urbano, pouco importando, no início as reformas estruturais, porque essas 

reformas estruturais, segundo esse modelo, viriam até em decorrências das atratividades 

que a cidade geraria. Por conta disso, houve muita polêmica na hora de contratar o Jordi 

Borja que era o principal dentro desse grupo de pensadores de Barcelona, ele havia saído 

da prefeitura, ele tinha se dedicado às consultoria urbanística no mundo, e depois de um 

longo debate, definiu-se que era o Borja que seria o grande orientador do processo de 

revitalização urbana nesse debate veio inclusive o Alain Lipietz, um teórico francês muito 

respeitado, um dos criadores do PV alemão que também veio dar sua opinião. Várias 

correntes, até mesmo nacionais e internacionais, vieram opinar. O resultado, [...] foi a de 

que seria contratado o Jordi Borja para fazer uma avaliação e propor soluções para a 

revitalização urbana do Município de Santo André. Quando veio pelas primeiras vezes o 
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Borja, veio trazido pela Raquel Rolnik, ela cuidando um pouco das questões nacionais e a 

equipe participando ativamente foi definido em primeiro lugar qual deveria ser o Eixo físico-

territorial da revitalização urbana na cidade. Então definido que a cidade deveria entrar na 

concorrência global, no bom sentido, porque estava perdendo investimentos e precisava 

recuperar essa perda de investimentos, foi então, segundo o grande debate, era onde e o 

que fazer. Como Santo André tem essa característica, [...] de ter sido uma cidade de 

industrialização primitiva e que, portanto, os eixos industriais de Santo André e 

conseqüentemente as principais áreas de deterioração estavam muito próximas ao centro 

da cidade. Então se definiu que os vetores de desenvolvimento da revitalização deveria ser 

o eixo da Avenida dos Estados que se cruzava mais à frente com o eixo da Avenida Pereira 

Barreto. No começo apelidaram de o “aviãozinho” [...] Então o que ocorreu: dentro dessa 

escolha, desse debate, escolheu-se a Industrial e a Pereira Barreto porque traziam 

características muito peculiares e muito semelhantes. Tinham uns trechos altamente 

ocupados pela atividade econômica, principalmente pela atividade econômica produtiva e 

atualmente bastante deteriorada em função da saída dessas áreas produtivas, saída de 

negócios. Além disso, eles tinham uma característica muito interessante e bastante útil ou 

quase que mesmo fundamental e essencial nos projetos de revitalização urbana que era um 

estoque de terras disponíveis para a execução de novos projetos. Então conjugados, esses 

dois fatores. Três na verdade: boa localização e logística excelente, deterioração 

progressiva ao longo do tempo, já tendo sido as principais áreas de atividade econômica da 

cidade e terceiro a existência de uma grande quantidade de terras disponíveis ou uma 

quantidade de terras razoável disponíveis para novos empreendimentos, foi escolhido essa 

área como ponto focal de revitalização da cidade. Entretanto achou-se que a até a 

capacidade de investimento do município ou mesmo a capacidade de planejamento não era 

suficiente para dar conta desses dois vetores simultaneamente o vetor Pereira Barreto que 

englobava desde aqui o início da Fernando Prestes até a divisa com São Bernardo e vetor 

Avenida do Estado e bordas. Por conta disso optou-se que num primeiro estágio nós iríamos 

atacar basicamente a Avenida do Estado, sendo que a Pereira Barreto não estava 

descartada, mas viria num segundo estágio. Tanto que agora na elaboração do plano diretor 

houve a preocupação de incluí-la, para não descaracterizar o projeto. O projeto nunca foi 

concentrado exclusivamente lá, porque na logística da cidade ou pela própria composição 

seria um vetor mesmo, teria a forma de um vetor que praticamente receberia e irradiaria a 

atividade econômica para o resto da região.  

Com base nisso então, definido claramente, circunscrevendo de maneira clara o desenho 

territorial, o limite territorial que seria abarcado por esse primeiro projeto de revitalização que 

evidentemente estava concomitante, [...] com alguns outros projetos. Que eram os projetos 

de revitalização do centro da cidade, (essa é a conversão) e os projetos de revitalização de 
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centros de bairros. Acreditava-se que o Eixo Tamanduateí era o grande motor do 

desenvolvimento global do município e que esses outros projetos cuidariam de, digamos 

assim, do micro foco do desenvolvimento econômico. O centro não era micro, mas de 

qualquer forma seriam atividades locais, implantadas em desenvolvimento e teriam um 

grande projeto que seria o Eixo Tamanduateí. Então definido o território, o segundo ponto 

era o que fazer com o Eixo Tamanduateí para promover a revitalização urbana e 

conseqüentemente tornar a cidade competitiva sob o aspecto de ambiente urbano, [...] 

torná-la interessante sob o ponto de vista dos investidores e gerar evidentemente esse 

desenvolvimento econômico, que era o principal objetivo. Aí também houve um debate 

longo local e [...] Borja insistiu demais. Então essa teoria que uma fórmula tinha dado 

razoavelmente certo nas experiências anteriores, quer dizer era quase um modelo mesmo 

de planejamento urbano que se acreditava ser um novo modelo e que, digamos assim, era o 

único possível para revitalização de centros urbanos, grandes e médios, que 

comprovadamente tinha surtido efeitos nas cidades onde tinha sido implantado era o modelo 

tradicional, ou seja, quer dizer, você escolhe uma área específica desenvolve um grande 

projeto de revitalização urbanística nessa área. O poder público investe num equipamento 

que tenha as características de por si próprio se transformar num pólo de atração. Que 

também tenha uma característica arquitetônica que possibilite definir um parâmetro de 

transformação para os demais, ou seja, você nivela pelo alto e esse equipamento 

transforma-se mesmo num paradigma dos demais investimentos a serem feitos no local 

posteriormente a isso você faz um trabalho de captação de investidores. A cidade passa a 

se vender no mercado nacional e internacional no sentido de atrair novos investimentos. 

Fazia parte do modelo, da proposta de modelo, que desde o primeiro momento o próprio 

processo de planejamento já se transformasse, ele próprio, num instrumento de “marketing” 

da cidade e, portanto primeiro a elaboração, a propositura do projeto não deveria ser tão 

somente uma ação administrativa, mas uma ação pública, uma ação de visibilidade, 

evidentemente que essa questão não era pacífica. Havia muito debate em torno de que 

essa fórmula era uma fórmula essencialmente européia aonde [...] uma parte considerável 

dos problemas estruturais já estavam resolvidos. E muito se disse [...] como já me referi de 

um urbanismo “fashion” e de um puro e simples “marketing” de cidade, despido atrás de si 

de qualquer proposta estrutural séria. Mas venceu a idéia de que o projeto já seria o 

“marketing” do próprio projeto e veio a sugestão então do Jordi Borja, que foi acatada, de 

nós fazermos um concurso internacional de projetos de revitalização do Eixo Tamanduateí, 

que não era exatamente um concurso, [...] mas seria o seguinte: a gente ia convidar vários 

escritórios internacionais importantes e esses escritórios cada um “bolaria” um projeto e não 

necessariamente deveria haver um único projeto premiado, mas poderia ser feita uma 

síntese, um “mix” desses projetos e se aproveitava um pouco de cada idéia. Era como se 
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fosse uma exposição internacional de projetos, [...] Então, acabaram-se constituindo três 

escritórios internacionais e um nacional. O nacional seria porque já sabíamos que haveria 

uma grita, principalmente dos escritórios de arquitetura e planejamento do Brasil. Mas de 

qualquer forma, foram os três, o Leira, o Portzamparc, o francês e o Busquets. Exatamente 

aqui o do Cândido Malta. 

Trouxemos esses três, etc, e a vinda desses urbanistas ajudaram bastante a promover o 

projeto. Então, esta primeira parte do projeto foi muito bem sucedida.  

Apesar das críticas das correntes mais à esquerda do urbanismo, para efeito da mídia 

nacional, do campo urbanístico e arquitetônico em geral, foi surpreendente o efeito que isso 

gerou. Tanto que você está fazendo uma dissertação sobre o assunto e milhares pessoas 

no Brasil estarão fazendo dissertações porque de fato essa primeira etapa foi absolutamente 

bem sucedida. Conseguiu-se o pretendido, ou seja, colocar Santo André no hall das cidades 

mundiais interessadas em promover a revitalização urbanística, então foi muito bem 

sucedida. Ocorre que após a elaboração dos projetos, o motor do modelo, o que era, 

digamos assim, o mote principal dentro de todo o projeto de revitalização urbana, de todos 

os bons progressos e de toda a idéia do Eixo Tamanduatehy, baseada nessa propositura 

catalã, nesse modelo catalão de desenvolvimento, que foi aplicada em Barcelona, Bilbao e 

muitas outras cidades, é que o poder público, ou sozinho, ou associado a algum grande 

investidor promovesse ele esse equipamento âncora, além evidentemente de outras 

questões, facilidades. Portzampoarc, por exemplo, não trouxe um projeto de planejamento 

urbano, que foi uma crítica muito grande... Ele trouxe algumas contribuições, no sentido de 

como implantar isso, um zoneamento e outros. Além disso tudo, quer dizer, o início, o 

grande start era o poder público promover uma grande obra arquitetônica com uma 

utilização requintada para estabelecer um novo paradigma, um novo parâmetro para os 

eventuais investimentos que viessem ao local.  

Ora, uma região de fábricas, quer dizer, traria outras fábricas. Então a idéia central era que 

você estabelecendo um equipamento qualquer, público ou em associação, ele daria uma 

nova vida para o eixo e também um novo paradigma. Não queremos mais fábricas... 

A idéia central era você atrair o que se chamava na época, estava na moda esse termo, é 

um termo um pouco vazio também, era o terciário de ponta. O que era o terciário de ponta? 

Bem, essencialmente, a área tecnológica e a área de serviços sofisticados. 

Por conta disso, dentro do modelo catalão, quer dizer, se você ficar repetindo o bolo 

exatamente como era pensado, eles recomendavam muito que esse equipamento fosse um 

equipamento cultural. Porque, aí faz toda essa parte da teoria global de que a cultura era um 

serviço e um produto que estava em franca ascensão no mundo que pela própria 

sofisticação das suas próprias características, tem uma sofisticação grande, ele definia um 

parâmetro mínimo que atraia os investimentos que interessavam. Se você tivesse aí uma 
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grande indústria, como já eu me referi, você talvez dificilmente atraísse habitação de ponta, 

sofisticada, você dificilmente atrairia shoppings e serviços, você dificilmente atrairia 

escritórios, terciário de ponta e outros. Então, feito os projetos, definidos e etc, todos eles de 

boa qualidade. Entretanto eram projetos que exigiam investimentos públicos enormes e 

nenhum deles previa que o poder público fosse fazer tudo sozinho. Mas previa que haveria 

uma grande âncora e essa âncora nesse sentido que eu estou falando acabou não 

ocorrendo. Chegamos a definir, onde hoje será a universidade, chegamos a definir ali como 

local âncora, a garagem municipal e chegou-se a pensar o que fazer lá, chegamos até a 

contratar um projeto com o Paulo Mendes da Rocha, que não ficou pronto e foi feito um 

estudo para um grande centro cultural naquela região, [...] Ele compreenderia várias novas 

atividades, seria um museu de ciências, que hoje está no Parque Central, compreenderia 

um museu da Indústria, Museu Escola da Indústria, Histórico da Indústria e compreenderia 

um centro de atividades culturais e de lazer. Esse projeto chegou até a ser pensado em 

comunicar-se com o centro da cidade, passando por dentro da Rhodia, saindo ali na 

Avenida Industrial que já estava passando por revitalização, e este seria o grande 

equipamento. Poucas pessoas sabem dessa continuidade que foi dada. Tanto que nós 

fomos à época já com o Ênio, autorizado, a pedido do próprio Celso, nós fomos verificar 

vários Museus de Ciência no mundo. Conseguimos alguns parceiros, chegamos a ter alguns 

parceiros, pegamos esse projeto do Paulo Mendes.  

Outra questão fundamental que todos os projetos do Eixo Tamanduatehy apontavam era a 

necessidade da integração física do primeiro e do segundo subdistrito. Então, todos os 

projetos traziam em algum ponto uma obra que promovesse a integração física e um dos 

objetivos dele lá na garagem era você estender de fato uma grande passarela que saísse do 

Parque Duque de Caxias. Ligaria o parque, na época o mais badalado da cidade, até a 

garagem, promovendo ali uma circulação grande entre o primeiro subdistrito. Havia 

propostas viárias também que complementariam isso, uma delas chegamos a fazer estudo e 

até orçamento, essa também ninguém sabe, mas na época desanimamos pelo custo, que 

era promover uma passagem em nível ali na Estação Santo André, na estação central, em 

princípio ligando o primeiro ao segundo subdistrito, fazia parte deste projeto.  

Paulatinamente os problemas foram aparecendo de todas as ordens. O primeiro problema a 

surgir foi a dificuldade da desmobilização da garagem em curto prazo para execução do 

projeto. O segundo problema foi a ausência de investidores [...] Conseguimos alguns mas 

não chegavam perto do fundo necessário para conseguir fazer o projeto como um todo. E 

por fim, quer dizer, uma ausência de recursos mesmo do poder público. Mesmo que nós 

fossemos colocar uma parte, o custo era tão alto que não havia disponibilidade desses 

recursos da municipalidade. As passagens em nível e especialmente a passarela a Rhodia 

vetou a idéia, a Rhodia e o Shopping vetaram a idéia. O shopping um pouco mais receptivo, 
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mas a Rhodia de jeito nenhum, e a passagem em nível, na região da estação central foi 

muito desestimulada porque a Rede Ferroviária Federal apontou a necessidade de que a 

declividade da linha para fazer a passagem por baixo do nível, era deveria ser 

aproximadamente 1% por quilômetro, então seria monstruosa, nós teríamos que vir 

rebaixando a ferrovia, praticamente a partir de São Caetano. O que hoje, na época, 

sinceramente eu achava que era conversa fiada, cansei de ver coisas parecidas em outros 

lugares do mundo, mas era essa a exigência que eles impuseram. Por conta disso, quer 

dizer, demorou um pouco, isso já no segundo mandato, terceiro mandato, houve uma 

conclusão de que dificilmente esse equipamento âncora poderia se instalar.  

Para algumas pessoas, o projeto Eixo Tamanduatehy ficou parado um tempo, ficou. Apenas, 

quer dizer, se você fosse aplicar os projetos, todos eles precisavam de recursos grandes e 

não conseguimos parceiros importantes, com exceção do Shopping do carro, existente lá, 

que implantou um pequeno trecho, no mais... e o Carrefour, posteriormente. Mas no mais 

não conseguimos grandes parceiros para implantarmos nosso projeto e dando visibilidade. 

Então, foi tomada uma decisão, já que não tínhamos grana mesmo o ideal seria atrair 

através de outros setores que não demandassem tantas verbas originárias do tesouro. E aí, 

pensou-se então, numa alteração substancial da legislação que foi feito em partes, etc, etc, 

e o Eixo foi caminhando. É importante lembrarmos que mais de 20% do projeto já foi 

executado. Em termos de atração de coisas, agora o Makro vem vindo... Entretanto, a idéia 

original que era um processo de estabelecer um parâmetro muito determinado do que 

viesse para o Eixo, ele foi frustrado essencialmente sob o ponto de vista da ação pública, 

[...].. ele não deu certo essencialmente porque o município não pode fazer parte dele. Ele 

não conseguiu parceiros para fazer isso em grande escala. 

Há uma outra questão que me parece tão importante quanto essa que foi essencialmente, 

na minha maneira de ver pelo menos, um erro substancial de avaliação sobre a 

potencialidade da nossa região e do nosso município. Enquanto pólo atrator da economia 

sofisticada e aí de uma maneira geral, residencial, serviços, comércio, mesmo a indústria. 

Porque houve, na minha opinião, um grande erro de avaliação que [...] o vetor de 

desenvolvimento da capital [...] seria caminhar para essa região como área de expansão da 

capital mais dotada de infra-estrutura. Isso não só não se confirmou, [...] isso caminhou para 

a região da Berrini, Faria Lima e agora avançando para a região da Marginal Pinheiros, onde 

tem a Richard Ellis, aqueles locais, [...] Itaim Bibi, etc. Não só avançou para essa região, 

como essa região prosseguiu num processo de degradação grande, como Brás, Pari, Bom 

Retiro. Então, houve um erro de avaliação sobre a vocação do vetor de desenvolvimento 

principal da capital. Primeiro erro de avaliação. 

Segundo erro de avaliação: acreditava-se que a capital estava chegando ao seu limite na 

capacidade de absorção de eventos. Eventos, em especial eventos ligados ao mundo dos 
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negócios.[...] Então a idéia de que nós poderíamos ser um pólo atrator, porque nós tínhamos 

um mercado consumidor interessante, a indústrias se concentravam e porque a tendência 

natural dessa região era muito melhor caminhar para cá do que caminhar para outras 

regiões que não tinham os mesmos atrativos, como por exemplo, a própria Imigrantes. 

Então, acreditava-se que naturalmente, se nós conseguimos atrair, fizéssemos um 

marketing bom da região do Eixo e o Eixo se configurasse como uma alternativa, [...] por ele 

ser um vetor de desenvolvimento por causa da primeira, inclusive ele conseguiria atrair 

eventos, exposições, e cada vez mais gente quereria vir para essa região. Isso foi um erro 

enorme porque nem de longe a nossa região conseguiu perder a característica de subúrbio 

e nem de longe ela tem a capacidade de atração como marketing de cidade mesmo que 

outras regiões e a própria capital. Então, a idéia de competir com a capital foi na minha 

maneira de ver um enorme erro. Mas dentro dessa concepção, não tinha só a competição 

também, tinha a noção de complementaridade que também não foi implementada porque a 

complementaridade também veio [...] para outras regiões e não se deslocou para cá.  

Eu acredito que tenha sido subestimado, [...] o fato de que os interesses do capital 

imobiliário não foram levados em consideração. Ou seja, muitas das grandes empresas 

paulistanas que poderiam promover isso, como o que fizeram com a Vila Hamburguesa, 

como estão fazendo com Moema e outros, quer dizer, decorria do fato de que por muitos 

anos os empresários do setor não haviam formado estoque de terras na região. Porque o 

mercado imobiliário tem um timing, então ele primeiro estoca muita terra barata para depois 

transformar aquela terra, valorizar aquela terra para poder empreender. E esta função 

capitalista tão tradicional e tão básica, foi esquecida por todos nós. Havia um pouco de 

crítica, mas não se imaginou que ela fosse tão poderosa assim. Então, às vezes, em São 

Paulo, as pessoas preferem pegar regiões absolutamente degradadas, mas são 

proprietários das terras, então eles valorizam aquela região porque compraram muito barato 

e querem vender muito caro. Ponto um, Santo André não tinha e não tem terra barata 

comparada a algumas regiões de São Paulo. Dois, quer dizer, não se levou essa questão 

em consideração, acreditou-se que simplesmente o fato de ser uma região fashion poderia 

atrair o capital imobiliário, então, a lógica do capital imobiliário foi desconsiderada na minha 

opinião, porque se acreditou que o capital imobiliário trabalhava única e exclusivamente 

vindo atrás e isso foi um erro também de análise que muitas vezes eu fiz, vindo atrás do 

marketing, vindo atrás do desenvolvimento e nem sempre é assim, o interesse é anterior, 

[...] ele já sabe onde ele vai investir no futuro, ele não quer investir agora porque ele quer 

continuar comprando terra barata. Quando chega o momento, quando esgota aí, que o 

esgotamento já tinha se dado na capital, um engano total, uma falta de avaliação da própria 

capital enquanto cidade. Então, esse foi na minha opinião um enorme segundo erro de 

avaliação. 
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O terceiro erro de avaliação foi de que já havia no Brasil um mercado consolidado do 

terciário de ponta. Que já haveria investidores interessados em estimular o terciário de ponta 

e não havia esse mercado. Não havia esse mercado nem para própria capital, não havia 

esse mercado para ninguém. O terciário de ponta está se instalando lentamente, 

curiosamente a partir das empresas familiares ou microempresas, software estão criando a 

partir daí. 

E por último, quer dizer, é o mesmo erro que a cidade Pirelli cometeu, são três erros de 

avaliação que a cidade cometeu. E o último, é que a logística viria mais rápida do que veio. 

Então, basicamente o Rodoanel e a Jacu-Pêssego, então, se achava que viria rápido e se 

vier ela vai se instalar. 

Por fim, portanto, houve uma série de demora nossa mesmo, da área que cuidava em 

promover uma mudança estrutural da questão legal. Mas daí, nós estávamos num grande 

dilema que era o seguinte, a legislação existente hoje, era altamente favorável lá e na 

cidade toda e eu acho que isso era um dos motivos do sucesso do processo de parceria de 

Santo André, ela era altamente favorável às parcerias, porque era muito restritiva. Ela te 

permitia trocar certas restrições por benefícios muito maiores que as restrições, sem abrir 

mão da qualidade urbana. O patamar era tão elevado das exigências que se você cortasse 

em 50%, você ainda era exigente mesmo assim, conseguir captar recursos. E a idéia de que 

se você flexibilizasse excessivamente a legislação daquela região, você atrairia, o que 

também podia atrair tudo o que você não queria que viesse. Então, foi um dilema 

considerável, eu sou capaz de te dizer se isso prejudicou ou não o projeto, mas foi um dos 

problemas que existiu. 

Em conseqüência disso, quer dizer, hoje, na minha opinião, [...] o Eixo está numa situação 

bastante estagnada, porque tem que aguardar o caminho da economia. Ou então, ele tem 

que conseguir uma grande âncora. Na minha opinião, porque nós tentamos de tudo, 

logística e tal, ocorre que a economia está muito instável e por conta disso, você deve 

saber, tinha a Cosipa, um grande empreendedor de logística que daria essa revitalização, 

seria uma âncora. Depois, tentamos outro, e outro.  

O que ocorre é que ainda mais agora com a crise política, estão muito incertos os caminhos 

que a economia seguirá. Eu acho que há uma confiança do investidor, mas não para 

empreendimentos de longo prazo e sim para empreendimentos conjunturais. O investidor 

está tranqüilo, para uma empresa, muito determinado em fazer isso, isso aquilo, agora, não 

está tranqüilo, por exemplo, para assumir um novo patamar de investimentos numa área a 

onde isto não é tradicional. Eu estou terminando algumas consultorias [...] na área 

empresarial, e entre duas delas são nova locação para indústrias, as indústrias querem sair 

da capital e irem para outros lugares. E a primeira exigência é que sejam lugares 
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tradicionalmente destinados à indústria. E isso vai para todos os investimentos. As pessoas 

não querem arriscar e criar novos pólos, novos vetores [...].  

E por último, eu acho, entretanto que nós tivemos muita sorte, nós, a nossa cidade, [...] Nós 

tivemos muita sorte e também uma boa visão que já ocorreu nos últimos anos do último 

mandato [...] partiu [...] da área urbana, que foi a idéia de que em vez de um centro de 

convenções lá na garagem, que era uma coisa que há anos se arrastava sem até mesmo 

que nós tivéssemos muita certeza [...] 

A Funcef contratou duas empresas para fazer uma avaliação do potencial do terreno dela no 

Eixo e conseqüentemente do Eixo. Porque precisava saber quais eram as potencialidades 

do Eixo. E muito interessante e até um resultado que eu não sei nem que pé que teve que 

foi o do conjunto habitacional. Então, foi a conclusão do estudo. 

Então, um dos fatores que foi demonstrado nesse estudo, é que ali não era lugar para 

centro de convenções. As pessoas não vão sair da capital para fazer exposições aqui. Nem 

as próprias indústrias. Então, com base nisso, eu acho que nós tomamos uma atitude muito 

certa o ano passado, [...] quando surgiu a idéia da Universidade Federal, [...] conseguirmos 

efetivamente trazer a Universidade Federal, esse será o grande equipamento paradigmático. 

Com toda a certeza. Eu acho não, eu tenho certeza que a vinda da universidade ali, faz 

aquilo que desde o início do Eixo Tamanduatehy nós queríamos fazer. 

 

P - No caso da oportunidade do EPAC que era para ser lá e agora está no Parque Central, 

que não está no limite do Eixo, também não foi uma perda de uma oportunidade de ter um 

equipamento? 

 

I - O problema ali, foi um problema de ordem operacional. Na verdade, quando foi definido 

que seria feito o EPAC, ainda na administração que o João Avamileno acabou assumindo, 

realmente o cronograma entre desmobilizar a garagem e começar a implantação, feitas 

todas as contas, nem a grana, nem [...] para fazer a desmobilização da garagem. 

 

P - Mas mesmo assim, estando no Parque Central, se o Parque central estivesse dentro do 

perímetro do Eixo, ele seria um equipamento do Eixo. 

 

I - Só foi para o Parque Central por conta disso, entretanto não haveria problema se botar no 

Parque central o EPAC se o Eixo... Agora, o que aconteceu, muito objetivamente, foi que 

nós precisamos negociar isso com os movimentos ambientais e tivemos que abrir mão disso 

para conquistar a extensão do Eixo para aquela região. 

 

P - Então foi por causa disso que o parque ficou fora... 
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I - Foi e a condição para que a gente conseguisse passar isso para o plano diretor, ou seja, 

que aquela região estaria dentro do Eixo foi que nós deixássemos o Parque Central de fora, 

[...]. Era a idéia de que se o Parque Central estivesse dentro do Eixo, o Parque Central não 

estava reformado. Então, a idéia era que se o Parque Central estivesse dentro do Eixo, 

poderia ser feitas operações urbanas lá, pelo Estatuto da Cidade e portanto, nós iríamos 

com tudo em cima da proposta de tirar parte do Parque Central e vender ou qualquer coisa 

em troca da reformulação do resto. Como os setores ambientais e em especial o Pinedo, era 

contrário a isso, então, [...] Ele conseguiu convencer as pessoas a que se o Parque Central 

estivesse dentro daquele Eixo, eles não aprovariam a extensão do Eixo Tamanduatehy. 

 

P - Justamente, o EPAC tem uma atratividade... 

 

I - Não tem. Hoje, não tem. Hoje nós vemos que ele tem uma atratividade mas eu não acho 

que ele teria gasolina o suficiente para... Acho que a Universidade tem. Talvez até tivesse, 

mas complementado se fosse uma grande... foi tudo muito reduzido. Eu até hoje não engulo 

ter descartado o Imax, entendeu? Porque eu acho que o Imax era a âncora, não o museu.  

 

P - O que era o Imax? 

 

I - Quando nós fomos pensando o centro de ciência [...] Uma coisa que a gente considerava 

imprescindível era que ele tivesse um planetário. E obviamente, todos os museus têm 

alguns maiores, outros menores. Quando nós fomos ver, então, para constituir um 

planetário, nós vimos que muitos desses museus de ciência, eles não usavam mais 

planetário. Eles tinham trazido como âncora, para si, numa simbiose muito boa entre o 

próprio museu e tal, o Imax. É uma tecnologia de filme diferente. Não é cinema 360º. É [...] 

um cinema de alta resolução e que se volta exclusivamente para educacionais e científicos. 

É uma tecnologia que atrai gente do mundo inteiro. As cidades que têm Imax são ponto de 

convergência, até dos Estados Unidos. E veio, surgiu a idéia de em vez de trazer o 

planetário, trazer o Imax no Brasil. Não tem nenhum na América do Sul. Na América Latina, 

não tem nenhum.  

Nós fomos ao Canadá negociar e conseguimos um Imax pelo mesmo preço de um 

planetário. 

E se tivesse um Imax [...] Iria atrair gente da América inteira. 

 



Entrevista Ênio Moro Junior 
 

259

6. Ênio Moro Junior 
 

Data: 04/08/2005 
1989 a 2000 – Arquiteto da Prefeitura de São Caetano do Sul 
2001 a fev. 2003 – Diretor do Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santo André e coordenador do Projeto Eixo 
Tamanduatehy 
2003 a 2004 – Assessor de Gabinete do prefeito de São Caetano do Sul 
2005 – Coordenador de Obras Públicas da Prefeitura de São Caetano do Sul 
 

P - Quando e como foi seu contato com o Projeto Eixo Tamanduatehy? 

 

E - Meu contato com o projeto Eixo Tamanduatehy começou praticamente no final dos anos 

1990, final de 97, começo de 98, com o lançamento do projeto, do qual, nesse momento eu 

coordenava o curso de arquitetura da UniABC e junto com os professores e alunos 

discutíamos questões gerais e específicas do projeto. Identificávamos alguns problemas que 

geravam interessantes reflexões críticas. Com este cabedal, recebi um convite do governo 

para coordenar o projeto, oportunidade que se efetivou no início de 2001. 

  

P - E como foi o trabalho na coordenação do projeto? 

 

E - Identifico dois momentos muito claros e suas respectivas ramificações. Em um primeiro 

revelava-se a dificuldade de compreensão, talvez minha, talvez da própria prefeitura, do 

alcance dos objetivos do projeto. Nunca identifiquei com clareza os objetivos oficiais do 

projeto, ou seja, uma distância entre o discurso e as ações. 

Um segundo ponto é exatamente as dificuldades que o projeto enfrentava para se contrapor 

a uma lógica de desenvolvimento do Estado brasileiro. O projeto tinha esta contraposição 

como pano de fundo, só que não possuía os instrumentos para a efetivação desta 

contraposição. A grande incoerência do projeto é que por mais inovadoras que possam ter 

sido algumas das diretrizes tomadas, ajudavam a reforçar o caráter de dominação das 

forças políticas existentes no Brasil. Ele não se colocava como uma contraposição. Essa 

contraposição, muito pelo contrário, reforçava algumas situações. 

 

P - Esses objetivos não iam de encontro ao que a cidade pretendia alcançar em termos de 

desenvolvimento tanto urbano quanto econômico? O projeto não visava mais isso? 

 

E - Uma das questões para a própria sustentabilidade econômica e social do projeto teria 

como base a ampliação do mercado interno brasileiro e este horizonte limitava-se na 

dinâmica imobiliária. O município tem uma atuação muito limitada nas perspectivas de 
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crescimento da cidade, geração de emprego, qualidade de espaço urbano. Ele não tem 

instrumentos para possibilitar este processo. O próprio Código Tributário Nacional não 

autonomia o município, que não pode criar ou negar impostos. Ele obedece à alíquotas pré-

estabelecidas restando somente a base tributária local, ou seja, principalmente o IPTU e o 

ISS. Outra incoerência é que o município brasileiro, constitucionalmente, é um dos mais 

independentes do mundo pois, como os estados, é ente federado. Por outro lado, é refém 

de uma lógica tributária, jurídica e econômica que o faz um simples partícipe do modelo de 

desenvolvimento do Estado brasileiro. Afirmo que é impossível conseguir fazer uma 

oposição a essa lógica por motivos muito claros. A própria justificativa da existência do 

Estado são três estruturas a serviço da dominação política: a estrutura jurídica, econômica e 

ideológica. Se analisarmos as estruturas jurídicas e a econômica, elas impedem a expansão 

de mercado (não tem política de expansão de mercado, vide, juros muito altos falta de apoio 

a novos empreendimentos e uma série de outras questões que afetam a gente diretamente). 

O melhor exemplo é o seguinte: se você quiser comprar uma colheitadeira de soja, ou seja, 

reproduzir a lógica de desenvolvimento do Estado brasileiro, você tem dinheiro barato do 

BNDES. A colheitadeira, que custa 700, 800 mil reais, apresenta condições de pagamento 

muito confortáveis, seja nos juros ou nos prazos. Por outro lado, se você precisar de 30 mil 

reais para desenvolver um software, não há dinheiro. Ou você vai ao sistema bancário 

brasileiro e paga 10% ao mês ou não há alternativa. Então, não é interesse do Estado 

desenvolver novas forças produtivas.  

Fiquei decepcionadíssimo com o governo Lula por não se contrapor a essa lógica de 5 

séculos. A diminuição do superávit primário e da taxa de juros em poucos pontos 

percentuais aliada a impostos negativos permitiria, em uma estratégia alternativa de 

desenvolvimento, investir em infra-estrutura, salários, redistribuição de renda e enfim 

expansão de mercados. O modelo que a gente utilizou no Eixo Tamanduatehy como em 

outros projetos de reurbanização, espelha a nossa realidade, mas inspirando-se em 

modelos estrangeiros de sucesso. Não pode dar certo, pois não tivemos revolução 

burguesa. Nos países desenvolvidos a classe que está no poder é a burguesia, que detêm 

os meios de produção e precisa do capital, do trabalho para se sustentar. Então, ela tem 

como justificar grandes planos de desenvolvimento para expandir mercado, novos 

burgueses e elevado valor de reprodução da força de trabalho. No Brasil, não temos esse 

desenho.  

O que existe é uma elite que não utiliza o excedente para promover a reprodução ampliada, 

ou seja, o excedente, ele não é aplicado em produção, pois poder emergir uma nova classe, 

que talvez seja esta burguesia contida. Então, não existe interesse no surgimento de uma 

nova classe que questione o status quo. Estas relações rebatem-se na produção do espaço: 

ilhas de prosperidade, cercadas por bolsões de pobreza, tal qual o espectro social brasileiro, 

 



Entrevista Ênio Moro Junior 
 

261

pessoas que estão relativamente bem de vida e pessoas que não estão incluídas no 

mercado formal. Então, hoje, o que seria extremamente revolucionário no Brasil seria se 

discutir uma ascensão burguesa! O que eu esperava do governo federal é que algumas 

coisas apontassem para essa direção e elas não apontam. A prova é que você não teve 

expansão de mercado interno no Brasil, a economia externa é de produtos de baixo valor 

agregado, soja, café... Temos que exportar tecnologia. Essa situação é muito complicada 

para se trabalhar. A reprodução da mão de obra no Brasil é feita em padrões muito baixos, 

mínimos. Por quê isso? Porque a elite dominante não precisa da elevação do padrão de 

vida do trabalhador para se preservar no poder.  

Até que o Brasil experimentou romper este ciclo, seja no governo João Goulart ou, pasme, 

no II Plano Nacional de Desenvolvimento, criado no governo militar, cuja essência deste 

plano contemplava a ascensão de uma nova classe. Foi aí que o governo militar caiu. Hoje, 

por exemplo, o investimento em infra-estrutura, será realizado em parceria! É bobagem, pois 

é papel do Estado investir em infra-estrutura, que tem valor de uso e não valor de troca.  

Esta lógica se refletiu no Eixo Tamanduatehy. O que identifiquei como grandes dificuldades 

é que o município não tinha condições de contrapor à essa lógica e o quê resta ao município 

promover são medidas compensatórias, como urbanização de favelas. Mas afirmo que 

ficaria mais tranqüilo se o trabalhador ganhasse mais e pudesse comprar a casa no 

mercado formal. Não precisaria ter o Estado fazendo casas de qualidade discutível. Seria 

muito mais barato. O impasse que a prefeitura teve foi exatamente este, não ter 

instrumentos para se contrapor a esta lógica nesse Estado de elite que o Brasil apresenta. 

 

P - Nesse sentido, você acha que os objetivos do projeto não foram alcançados? 

 

E - Eu acho que não. Não por falta de empenho da prefeitura, da equipe, não por isso, mas 

exatamente pelas dificuldades que extrapolavam o gerenciamento municipal. O que resta ao 

município são medidas curativas: vamos tapar o buraco ali, vou tentar obter recursos para 

reurbanizar uma favela ou ainda, vou tentar dar uma permeabilidade na lei de zoneamento 

para permitir um empreendimento diferenciado, ou seja, pela própria lógica imobiliária. O 

Projeto Eixo Tamanduatehy nunca teve nenhum tostão específico no orçamento da cidade, 

então, como é que poderia dar certo? E se tivesse, eu imagino que os recursos seriam 

utilizados para obras viárias e não teria alcance para promover a sustentabilidade 

econômica e social. É impossível para o governo municipal ser protagonista na geração de 

empregos. Vejamos os dois grandes momentos que Santo André enfrentou nos anos 1980 e 

1990. 

A desconcentração industrial dos anos 80 – principalmente em São Paulo - foi uma 

estratégia do governo brasileiro de interiorizar o desenvolvimento para evitar gastos com a 
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infra-estrutura necessária para os investimentos que estavam prementes aos trabalhadores: 

saneamento, educação, saúde. A interiorização do desenvolvimento foi a alternativa menos 

custosa para a elite.  

A reestruturação produtiva dos anos 90, quer dizer, a adoção pelo Brasil dos conceitos 

neoliberais, fundiu-se com a internacionalização da produção, divisão de processos de 

trabalho. Enfim representou o aumento da produtividade do trabalhador com uma sensível 

redução da oferta de empregos. Estes dois momentos foram profundamente impactantes no 

município de Santo André, que tentou se contrapor com inúmeras iniciativas, entre elas, o 

Eixo Tamanduatehy. Comprova a ação limitada do prefeito que infelizmente reduz-se à um 

síndico da cidade. Estou muito incrédulo com o aprofundamento da situação atual e seu 

distanciamento de efetivas alternativas. 

 

P - Esse projeto tinha uma tentativa de reverter esse processo que você colocou da 

desconcentração industrial e está procurando um desenvolvimento econômico através de 

uma revitalização urbana, uma reestruturação urbana naquela área do Eixo. Você acha que 

isso não aconteceu? E o que você pensa do processo havido na Avenida Industrial, por 

exemplo, onde temos um processo de reversão do quadro? 

 

E - Em um primeiro momento, identifiquei um represamento dos investimentos imobiliários 

que se concretizaram nas liberalidades aprovadas na Avenida Industrial. Havia também uma 

demanda contida na área de serviços. O que deixo como dúvida é o limite destes 

investimentos, que se concentraram em áreas próximas ao centro. Se realmente o processo 

fosse vigoroso, toda a avenida Industrial estaria com novos empreendimentos. Com certeza, 

o estancamento destas obras e serviços na Avenida Industrial não foi por culpa da 

prefeitura, porque sei que está todo mundo trabalhando bastante. A diminuição dos 

investimentos na Avenida Industrial reflete a dinâmica da reprodução das relações 

capitalistas no Brasil. Foi deste distanciamento ou ainda da não consideração desta questão 

que o Projeto não deu e nem poderia dar integralmente certo. Mesmo assim ocorreram 

muitas intervenções interessantes, por isso que a avenida industrial está tão bonita em seu 

trecho inicial. Mas afirmo que o Projeto poderia garantir que boa parte dos recursos gerados 

nas contrapartidas fosse investida em áreas carentes do município, mas significativa parte 

dos recursos gerados foi reinvestida nos próprios empreendimentos. 

 

P - No momento de sua gestão foram promovidos alguns eventos, que foram os Painéis 

urbanos, as Caminhadas urbanas. Como você coloca esse trabalho e quais eram os 

objetivos? 
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E - Em termos de nosso processo inicial de discussão, no início de 2001, um ponto frágil foi 

a efetivação da participação popular, ou seja, uma maneira da população ficar mais ciente 

do projeto. O projeto estava muito restrito à academia, a alguns setores do governo. Na 

própria prefeitura não havia uma uniformidade de visão. Então, essas iniciativas objetivavam 

que o projeto fosse mais permeável, ou seja, fosse mais da cidade do que do gabinete ou 

nosso, pensadores urbanos! Realizamos algumas reuniões, assembléias e debates muito 

ricos para o projeto. Muitas sugestões factíveis e outras nem tanto. Mas todo este quadro 

gerava uma reflexão pessoal sobre uma revolução produtiva no Brasil, que hoje, está entre 

as 15 economias no mundo. Se viabilizada, a grande inovação seria a efetiva participação 

popular nos processos decisórios. 

  

P - Faz parte de sua gestão, um documento que fala do Eixo Tamanduatehy, “Urbanismo 

participativo e includente”. O que você teria a dizer sobre isso, se os objetivos foram 

alcançados em relação a isso? 

 

E - Sobre o Urbanismo includente e participativo identificamos no primeiro trimestre do 

trabalho, a necessidade de ter a participação de vários setores da população, sociedade civil 

e do arranjo institucional. Talvez a utopia do projeto coletivo. A idéia da participação era 

integrar as distintas visões que a sociedade apresentava sobre o projeto. Faltava essa 

interação. E includente, até pela proposta de tentar operar ou operacionalizar um dos 

principais objetivos do projeto que previa o uso mais equânime do território, a promoção de 

emprego e renda, ou seja, ter uma situação de justiça social no território. Podemos até dar o 

exemplo desta intenção, no projeto do novo Carrefour: uma das condições da negociação foi 

a geração de empregos locais. Na época, foram gerados cerca de 400 empregos locais. 

Como curiosidade, quando estava tudo acertado, os representantes do grupo Carrefour nos 

contaram que nem precisaria ter esta garantia por dois motivos: o primeiro motivo é que 

contratariam funcionários de Santo André para diminuir os gastos com vale-transporte. O 

segundo é que constitucionalmente, o empregador não pode discriminar a cidade de origem 

do empregado. Divulgamos na imprensa local que o acordo tinha gerado 400 empregos 

para Santo André. E ficou assim mesmo. O supermercado foi inaugurado sem o “habite-se”, 

mas logo regularizou suas pendências.  

 

P - Você acha que os objetivos em relação a esse ‘Urbanismo includente e participativo’ 

foram alcançados? 

 

E - Eu acho que estavam no caminho. Em outras oportunidades, quando eu já não estava 

em Santo André, perguntavam-me sobre o “urbanismo includente e participativo”.  Mesmo 
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não tendo clareza da amplitude deste conceito, sentíamos que era uma grande  expectativa 

de todos. Então, imagino que seja um norte que esteja no projeto. Outra questão importante 

era a legislação urbanística, que em minha gestão não havia uma amarração com o Plano 

Diretor. Agora, com o novo Plano Diretor, que vi rapidamente, existe uma amarração. Assim, 

hoje o projeto tem um momento muito mais rico em relação ao passado, pois existe uma 

ordenação jurídico-urbanística e uma parte executada. Seria um bom momento para o 

relançamento do projeto. Parafraseando o Joel, podemos considerar a etapa I até o Plano 

Diretor e etapa II do Plano Diretor para frente.  

 

P - Quais eram as operações/parcerias que foram realizadas no período em que você 

estava na coordenação? 

 

E - O Pólo Varejista, ou seja, o Carrefour e o Pão de Açúcar. Prosseguimos também na 

análise dos edifícios residenciais próximos ao Parque Celso Daniel. Nossa rotina 

operacional ainda contemplava pendências das Operações anteriores, como a Cidade Pirelli 

e Shopping ABC Plaza.  

 

P - Quais foram planejadas mas não foram efetivadas? 

 

E - A transformação do intermodal de containeres da Cosipa, a proposta de amarração do 

Pólo Petroquímico em pólo produtivo, a desmontagem do conceito de terciário avançado, o 

início das intervenções na Favela Capuava, o imbróglio do Global Shopping e as 

indefinições da UniABC. Uma questão muito importante foi a revisão da ZUPI, que em nível 

estadual criava restrições para expansão da base industrial. Esta lei foi revista em 2002, 

permitindo um novo momento para a atividade industrial na região metropolitana. Isso foi tão 

impactante que com a aprovação dessa lei o próprio Pólo Petroquímico voltou a investir, a 

Pirelli voltou a investir, a Bridgestone voltou a investir, o pólo moageiro voltou também a 

investir. Uma questão decorrente importante foi o início do processo de desmistificação do 

conflito indústria-cidade. Local de indústria é na cidade também. Hoje temos indústrias muito 

limpas. Outra proposta de empreendimento habitacional, que pelo menos até agora não se 

concretizou, situava-se na IAPI-Copas. A continuação da Avenida Industrial, seu 

prolongamento e pavimentação. A concretização ou a finalização da UniABC. Lamento o 

não aproveitamento da área do CRAISA, que possui uma praça voltada para o prédio. Está 

na hora de derrubar o gradil e presentear a cidade com esta praça. Se tivéssemos cerca de 

R$ 500.000,00/ano para licitar poderíamos ter executado pequenas intervenções, mas 

nunca houve esta situação. Enfim, o boom da dinâmica imobiliária foi no início do projeto, 

em 1997/98. Após este início, os investimentos privados diminuíram. Identifico uma segunda 
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boa oportunidade com o Plano Diretor e a nova equipe de trabalho. Estou torcendo para dar 

tudo certo. 

 

P - Dentro das parcerias realizadas no seu período que é o Carrefour e o Pão de Açúcar, 

como que se deram as contrapartidas? Quais foram os termos dessas parcerias? 

 

E - Particularmente, foram muito interessantes porque demos um enfoque urbano, pois tanto 

o Pão de Açúcar como o Carrefour eles estavam localizados em áreas centrais, em áreas 

servidas de infra-estrutura, mas esquecidas no desenho da cidade. Então, a condição para o 

Pão de Açúcar se restabelecer no local foi a recuperação do entorno e baixos do Viaduto 18 

do Forte com a criação de um pequeno parque. Ao Carrefour, fomos mais severos, pois 

conseguimos perpetuar parte do terreno para criação de um pequeno parque em 

aproximadamente 20% da área total do terreno. Fernando Bruno que teve essa idéia para 

melhorar o desenho da cidade. Naquele momento não tínhamos elementos para 

contrapartidas em dinheiro, para executar algum equipamento em área carente da cidade. 

Essa era outra idéia do Projeto Eixo durante minha gestão, que por uma série de motivos 

não conseguimos realizar: investir percentual das contrapartidas em áreas carentes. Não 

consegui sensibilizar a equipe de governo. Parecia uma coisa impossível tanto para o 

empreendedor como para o governo, tanto é que isto pouco aconteceu.  

 

P - Qual a sua avaliação das contrapartidas conseguidas? Como o empreendedor recebeu 

essa questão de dar uma contrapartida? 

 

E - É claro que seria possível melhor contrapartida. O modelo do cálculo era muito frágil, 

talvez pela metodologia adotada. Os valores obtidos não eram objetivos, apresentando uma 

faixa entre valores mínimos e máximos. Para conseguir o mínimo era uma loucura, e quase 

sempre questionado por outro laudo com outra metodologia. Deveríamos ter aprovado uma 

metodologia de cálculo de contrapartida e colocado uma tabela na porta da prefeitura! Outro 

problema é que não acertávamos prazo para a concretização das contrapartidas em obras e 

serviços, ficando a mercê do empreendedor. Falha imperdoável, ou seja, fez a operação 

urbana, tem 3 anos para implantar. Se não implantar, o empreendedor perderia as 

benesses. Percebi que os 30 milhões de reais gerados poderiam ser multiplicados se, ao 

invés de obras e serviços, fossem valores depositados no Fundo de Desenvolvimento 

Urbano com gestão da prefeitura. As parcerias foram muito didáticas, mas pouco exploradas 

como oportunidade de gestão em nome da coletividade, do bem público. 

 

P - E qual a causa para essas contrapartidas ter acontecido dessa maneira? 
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E - Talvez em primeiro lugar, por necessidade política de ver o projeto acontecer, ou seja, a 

garantia do sucesso do projeto. A prefeitura tinha que ser ágil e inclusive agilizar alguns 

procedimentos. Em segundo lugar, a falta de uma clareza nessa negociação de 

contrapartida, restrita caso a caso. Cada pequena operação urbana do Eixo Tamanduatehy 

foi distinta em metodologia e amplitude. A prefeitura ficou refém de questões da lógica 

imobiliária ao invés de estar a frente deste processo. A prova disto está nas contrapartidas 

nos locais de influência dos empreendimentos. Outras questões não passavam pelo 

gerenciamento do Eixo, como por exemplo, a infra-estrutura (gás, fone, energia elétrica), 

mesmo sendo claro que o Eixo já era riquíssimo em infra-estrutura para cidade. Pelo menos 

nos dois anos que eu estive lá, não consegui saber a capacidade de carga e seus limites, 

por exemplo. Fiz ofício para Eletropaulo, perguntando para pessoas, ninguém sabia ou não 

informavam. Comgás, fibra-ótica, acabava sabendo por jornal “colocaram fibra-ótica ao lado 

da linha do trem”. Então, como oferecer as vantagens do Eixo Tamanduatehy se nem esse 

controle de dados conseguíamos ter? Não tínhamos acesso a estas informações.  

Outra questão é o próprio descolamento de uma política estadual de planejamento, ou seja, 

o próprio desmonte da Emplasa que me parece que foi criada para justificar o desmonte 

industrial. Portanto, a revisão de todos os condicionantes do projeto são fundamentais nesse 

momento que agora tem um Plano Diretor, empreendimentos consolidados, possibilidade de 

atração de novos empreendimentos, de novas ações públicas. Então é misturar isso e 

acertar uma diretriz de médio e longo prazo. Ah! Outra coisa também, a gente não tinha 

diretriz de médio e longo prazo, a gente funcionava sempre reativamente, “veio um 

supermercado! Que bom vamos colocar o supermercado aqui”, ou seja, ao invés de 

estarmos a frente... Lembro-me da sua proposta, Margarida, sobre para a área do Carrefour, 

com uma tipologia e peso urbano muito mais significativo do que hoje está lá. Chegamos a 

conversar, mas te falei  que “os caras não vão fazer isso, o cara quer asfaltar o 

estacionamento só e começar a funcionar sem habite-se”. Se arrependimento matasse... 

Lembro-me até hoje: “o supermercado embaixo e em cima o Jorge Bomfim termina”.  

Outra questão é que nunca fizemos um projeto. Não consegui fazer na minha gestão. 

Fizemos um arremedo de plano de massas, que mudava ao sabor dos empreendimentos 

em potencial. Isto fez muita falta. 

 

P - A questão da gestão política, a figura do Celso e sua morte e depois a gestão 

Avamileno. Como você vê a gestão política e como foi isso em seu período? 

 

E - Na gestão Celso a preocupação conceitual era muito intensa: objetivos, diretrizes, 

métodos e isso em minha opinião estavam muito à frente de resultados práticos obtido num 
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primeiro momento. Com a morte do Celso e com a vinda do João, o que eu identifiquei foi 

uma preocupação prática operacional muito mais intensa, com a discussão conceitual 

ficando num segundo plano. Posso até dar o exemplo no próprio Carrefour: o início da 

negociação do Carrefour foi no governo Celso e o final foi no governo Avamileno. Então no 

governo Celso nós discutíamos a questão do emprego, a questão das 400 vagas, a 

contrapartida social, como quantificar e qualificar a contrapartida social. Depois, o que ficou 

mais evidente foi exatamente a questão do parque, a área física do parque, as árvores que 

aconteceriam, a legalização do empreendimento, a iluminação. Eram visões distintas mas 

complementares. Senti o conflito da teoria e da prática. Está muito mais claro na gestão 

Celso, as questões teóricas era mais definidas e as questões práticas também tinha o seu 

valor, mas na gestão Avamileno, as questões práticas eram muito mais imediatas, até pela 

própria preocupação política. Não critico, mas existiu esta diferença. 

 

P - E qual era a posição do projeto dentro da cidade e fora da cidade? 

 

E - Para a cidade, uma grande preocupação que a gente tinha era que não se 

transformasse numa ilha, ou seja, ser uma segunda cidade, dentro da cidade. Então, a 

gente discutia muito essa questão da permeabilidade do Eixo Tamanduatehy. Uma de 

nossas preocupações era a permanência do conceito de cidade. A repercussão do projeto 

era enorme. Participei em mais de 30 encontros, palestras e debates sobre o projeto. Não 

estou falando das de Santo André, mas das palestras pelo Brasil: Salvador, Recife. Belo 

Horizonte, Brasília. A expectativa dos ouvintes era perceptível, com uma visão muito 

positiva. Até hoje, por incrível que pareça, ainda respondo questões sobre o Eixo: ”o que 

deu certo, o que não deu certo?”. 

Eu acho que para Santo André foi muito boa a experiência do Eixo. E a gente estava no 

processo no dia a dia, a gente sabe o que funciona o que não funciona, mas para as 

pessoas não estão, a gente escondia bem o que não funcionava. As pessoas de fora 

curtiam mesmo, viam com muito bons olhos, era exemplo, como até hoje. O projeto do Eixo 

foi praticamente o último projeto urbano do Brasil. Existiram outras intervenções, como 

Belém, Recife com o centro histórico, mas são intervenções com um raio muito menor, uma 

questão mais de desenho urbano. O Eixo está no limite entre o desenho urbano e o 

planejamento urbano. Pelo menos, que seja do meu conhecimento, não teve mais nada. 

 

P - Na sua avaliação inicial, você coloca que o projeto não deu certo. Você tem está 

avaliação de que ele não deu certo? Tem essa repercussão? 
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E - Acredito que tenha chegado ao limite que a situação contextual brasileira permitia 

chegar. Assim, ele teve muito sucesso. Mas, ir mais além, ou seja, garantir a geração de 

empregos, garantir novas indústrias, novos equipamentos, depende de uma política de 

Estado. A política de município não tem alcance. Se observarmos o Brasil de 2005 acho 

muito difícil o projeto ter sucesso se não tiver mesmo um apoio do Estado. Que seria esse 

apoio do Estado? Estrutura pública mesmo, pesada, tanto do governo do Estado como do 

governo federal. Pensar o Eixo como um grande laboratório, ter muito dinheiro para 

possibilitar infra-estrutura e novas atividades econômicas. Não estou falando das 

incubadoras de empresas, que possuem crédito limitado nem tampouco de Banco do Povo, 

que empresta até 5 mil e aí se monta um salão de barbeiro! Um modelo mais adequado 

prevê que o governo seja seu sócio, no lucro ou no prejuízo. Quando você crescer, compra 

a parte do governo, que utilizaria estes recursos para outros empreendedores. Não acredito 

em um país que paga 60 bilhões de reais por ano de juros e não tem 50 milhões para 

investir em Santo André. Outra questão, também, só como curiosidade, logo quando eu 

entrei no Eixo fiz uma avaliação de quanto ficaria entre investimentos públicos e privados a 

plena implantação do projeto. Em dados de 2001, não chegaria a 1 bilhão e meio. Imagine 

pensar isto diluído em 20 anos. Mas infelizmente foge da lógica de financiamento público do 

Estado brasileiro. 
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7. Maria de Fátima de Carvalho 
 

Data: 08/07/2005 
Fev/1991 – Iniciou seu trabalho na Prefeitura se Santo André como auxiliar de biblioteca 
2003 até hoje – Presidente da Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos Municipais 
de Santo André 
2004 até hoje – Presidente do Conselho Municipal de Habitação 
Maio/2005 – Encarregada do CEDOC – Centro de documentação do Departamento de 
desenvolvimento Urbano e Projetos Urbanos 
 

P - Como se deu o seu contato com o Projeto Eixo Tamanduatehy? Quando e de que 

maneira? 

 

F - Bom o primeiro contato nem foi através, diretamente, do movimento de habitação. Eu 

fazia parte do Orçamento Participativo, do Conselho de Orçamento Participativo e foi feita 

uma primeira apresentação para os membros do conselho.  

Normalmente, para o pessoal da população, quando aparece a primeira apresentação de 

qualquer projeto, a gente fica cheia de dúvidas, [...] mas aí se acabou fazendo essas 

apresentações por temáticas. Então, se fez do pessoal ligado ao movimento ambiental, 

movimento de habitação e por aí foi. No movimento de habitação a gente conseguiu 

entender um pouco mais o que era isso e como moradora de Santo André e também como 

participante do movimento social no geral. Mas, em específico do movimento geral de 

habitação, a gente achou interessante de repente estar revitalizando a área do Tamanduateí 

que era uma reclamação antiga do pessoal do movimento. Principalmente, aquelas 

instalações ao lado do Tamanduateí, inteiro parado. Eu não me lembro a data exatamente. 

Eu só me lembro que foi logo depois de estar pronto o pré-projeto pelo menos... 

 

P - Quem que fez a apresentação? 

 

F - Não consigo lembrar, mas foi o pessoal do Semasa na época, não foi o pessoal de 

Desenvolvimento Urbano, não. Eu acho que talvez tenha sido o Ênio. 

 

P - Então, muito provavelmente foi em 2001, porque a gestão do Ênio começa em 2001... 

 

F - É, foi nessa época, porque era essa época que eu era conselheira do Orçamento 

Participativo. Eu fui por 3 anos consecutivos, de 2000 a 2002. Então é possível que tenha 

sido em 2001. Na época, a gente não tinha muita certeza onde a gente poderia emitir a 

nossa opinião. A gente foi conhecendo aos poucos o projeto e eu lembro que boa parte do 

pessoal do movimento se preocupava com a questão econômica e pensava muito que 

 



Entrevista Maria de Fátima de Carvalho 
 

270

poderia gerar empregos a revitalização do Eixo. [...] Mas o que nos interessou de fato foi 

depois a gente começar a discutir a possibilidade também do Plano Diretor na cidade e a 

questão de a gente poder fazer habitação de interesse social na área do Eixo. Foi onde 

pegou mais a discussão com o movimento. Foi quando a gente começou a pensar a 

perspectiva de que pobre poderia morar no centro. 

E a gente lembrava muito de uma frase do prefeito João Avamileno, na época, antes mesmo 

de se discutir o Plano Diretor, mas já se discutindo o Eixo Tamanduatehy, ele dizia que 

pobre tinha que parar de pensar que ele só tinha direito de morar nas franjas da cidade. Nós 

usamos essa frase várias vezes quando nós reivindicamos que se fizesse reserva de área 

para habitação de interesse social na área do Eixo. 

 

P - Quando você tomou contato com o projeto Eixo Tamanduatehy, qual foi a sua avaliação, 

a sua receptividade em relação ao projeto? 

 

F - Teve alguns pontos que a gente criticou, porque junto com a proposta do Eixo, veio 

aquela discussão do Projeto Pirelli, [...] a gente achava que não tinha que ceder tanta área 

para o Projeto Pirelli e que já era em cima da discussão de não ter área para a habitação e 

de repente se reserva para empresários, [...] O pessoal do movimente e eu incluindo, olhou 

com certo pessimismo essa situação. Nós só começamos a olhar com mais otimismo, [...] 

quando a gente começou a ver pela questão econômica, mesmo do ponto de vista do 

emprego.  

A gente tem uma cidade com um grande número de desempregados e de repente, se você 

fornece algum subsídio, alguma forma de vir empresas, enfim de vim trabalho para cidade...  

 

P - Mas você tinha uma compreensão de que o projeto Cidade Pirelli era em área da Pirelli? 

 

F - Então, não se tinha essa compreensão. Esse que foi o problema. Eu costumo dizer para 

os técnicos da prefeitura que quando fala com o movimento, tem que ser muito mais claro 

ainda. Porque de repente, vem um monte de informação para a população que não tem a 

mesma experiência que, aquilo que se acumulou de repente de discussão na prefeitura por 

um ano, um ano e meio, é despejado tudo de uma vez para gente. E a gente não consegue 

pegar tudo isso. Depois que a gente veio a descobrir o que era, por exemplo, uma operação 

consorciada. Que foi, o que aconteceu no projeto Pirelli. Mas a gente nem sabia, a prefeitura 

dizia, olha, é operação consorciada. Mas o que é operação consorciada? Demorou para 

gente descobrir o que era. Então precisa, vim com, no mínimo, com um índice das coisas 

para gente poder entender e até não bater tanto. Porque a gente bateu muito porque não 

entendeu. Hoje, o pessoal do movimento é o que mais defende operação consorciada. E na 
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época, a gente achou que, operação consorciada era simplesmente dar privilégios para 

Pirelli quando tinha tanta gente precisando de outras coisas na cidade... 

 

P - Então, num primeiro momento, vocês tiveram uma receptividade negativa em relação ao 

projeto? 

 

F - É. Eu diria que mais negativa que positiva. E é aquilo que eu falei, passou a ser positiva 

quando a gente começou a pensar que, puxa vida... É, tudo bem, se vem empresa para 

cidade, seja de que forma for, pode gerar trabalho, pode gerar emprego, pode gerar renda e 

depois nós ficamos muito mais receptivos ainda quando, se abriu a possibilidade [...] da 

gente construir habitação de interesse social na área do Eixo, também.  

Uma discussão que a gente fazia que até hoje eu não entendi muito bem, para falar a 

verdade, era porque que é que o Eixo Tamanduatehy se estendia pela Pereira Barreto afora. 

A gente não consegue entender essa discussão ela é complicada e eu até desconfio que até 

quem fez isso daí também, não consegue entender. Nós, é... Meio que engolimos essa 

coisa, já lá, na discussão do Plano Diretor. Mas mesmo assim, a gente teve uma dificuldade, 

por exemplo, quando foi para construir o EPAC, que não está construído ainda, mas na 

proposta do EPAC e a discussão veio para o Plano Diretor. Queria se fazer essa discussão 

porque era uma discussão que gerava entorno do Projeto do Eixo e tudo mais. E a nossa 

grande dificuldade é que na época, receberia para a exploração do espaço para 

empresários. Eles construiriam habitação de alto padrão dentro do parque e que também 

era uma operação consorciada. E em troca, eles manteriam o parque e até construiriam a 

EPAC, se não me engano. E a gente achou um absurdo, você ceder um parque para 

habitação, seja que tipo de habitação fosse. Ceder para o empresário, pior ainda, né. E a 

gente quis brigar de tudo quanto é jeito. E dizer não, Eixo Tamanduatehy, é óbvio, é entorno 

do rio Tamanduateí. Não pode ser de outra forma. Mas, enfim, a gente acabou vencido 

nesta discussão e o projeto Eixo Tamanduatehy se estende pela Pereira Barreto afora.  

 

P - Mas você sabe que a área do Parque Central não está dentro da área do Eixo? 

 

F - Pois é, na verdade, tentaram nos enganar com essa história, que estaria fazendo parte 

do projeto do Eixo. 

 

P - Eu acho que foi retirado em função da pressão do movimento...  

 

F - Da nossa discussão. Exato, na verdade, o que nós dissemos na época, a gente dizia o 

tempo todo, mas não, é impossível, não pode ser a Pereira Barreto... É Eixo Tamanduatehy. 
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Nós também, não fomos claros nessa época porque nossa grande questão em cima do 

projeto do Eixo passar ou não por lá era exatamente o Parque Central. E na discussão do 

Plano Diretor teve uma hora que o governo chegou e disse:, olha, o Parque Central não faz 

mais parte da discussão do Eixo que foi de fato a nossa pressão que fez com que o parque 

fosse preservado, porque era isso né... Hoje, vai ser mais difícil construir o EPAC, mas o 

parque vai ser conservado. O parque vai continuar sendo parque, não vai ser uma imensa 

área de lazer para famílias de alto padrão. 

 

P - E qual a sua avaliação hoje, em relação ao projeto do Eixo? 

 

F - Olha, hoje, eu discuto muito a questão do Eixo, conheço muito no que está relacionado à 

questão habitacional. Não têm sido feitos, reuniões com o movimento hoje, [...] pode ser que 

o governo venha a retomar. Mas, não está sendo feito para dizer o que é que de fato vai se 

fazer. Porque parou por um tempo essa discussão, [...] mas, enfim, ela não foi mais para 

fora da prefeitura. Talvez ela tenha ficado só interna. Ela não foi e a gente discute, voltou a 

discutir ela no Plano Diretor por conta da questão habitacional, por conta de definir ZEIS A, 

ZEIS B, ZEIS C... Boa parte do Eixo está hoje, como ZEIS C e a gente voltou a discutir por 

conta disso. E dentro dessa avaliação, a gente já considera um tanto quanto positiva. Ainda 

não é tudo que a gente reivindicava, a gente reivindicava muito mais área para habitação de 

interesse social, mesmo sabendo o tempo todo, o movimento fazendo a discussão de que 

tinha que haver empresas entorno da área do Eixo. Hoje, a gente tem uma preocupação 

muito grande, que assim, nesse entorno todo, não tem equipamentos públicos. Então, assim 

há que se pensar nessa questão, porque se você vai construir moradia ali, obviamente, você 

precisa ter os equipamentos públicos e é com o que o movimento se preocupa hoje. E a 

gente até gostaria, [...] que de fato essa discussão fosse exteriorizada novamente. 

 

P - E você acha que a existência desse projeto foi bom para a cidade? 

 

F - Com certeza é bom para a cidade. Porque aí, vamos falar de outro aspecto que eu não 

falei ainda, [...] de que ali, a área do Tamanduateí estava abandonada e as prioridades que 

a gente tem na cidade... E aí vamos falar especificamente de prioridade econômica e de 

prioridade habitacional, ainda tem a questão da segurança, porque ali naquele entorno era 

onde se reuniam prostitutas, marginais e tudo o mais. E a partir do momento em que você 

começa ocupar essa área, você minimiza isso também haja vista, a diferença que houve na 

área que está ali hoje o mercado Extra, os hotéis que foram feitos ali na frente, a própria 

UniABC, a rodoviária... Deu um outro aspecto social para cidade. Então, é óbvio, foi 

totalmente positivo, a gente vê como totalmente positivo. 
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P - Você tem a compreensão, até como moradora da cidade, de que todos esses benefícios 

que a cidade teve, esses melhoramentos urbanos foram conseguidos através de 

contrapartidas, que não foi obra feita pela prefeitura? 

 

F - Pois é, isso que a gente está dizendo, hoje, a gente entende. Depois de um bocado de 

tempo e tendo que mexer muito com a cabeça... Hoje a gente chama o movimento para 

explicar o que é isso. Que grande parte dessas melhorias a gente não teria se não tivesse 

vindo esses estabelecimentos, a maior parte comerciais, inclusive, se eles não tivessem 

vindo para a cidade. E a gente chega a ver com olhares positivos, é o caso do Carrefour, o 

caso do Extra, até o próprio caso da Cidade Pirelli, a gente já vê com outros olhos. Porque a 

gente conseguiu chegar a esse entendimento, mas não nos foi explicado bem. 

 

P - Você acha que o morador de Santo André ele está desinformado mesmo em relação ao 

projeto? Porque você teve oportunidade de ter um contato com o projeto, você participou do 

Orçamento Participativo. Mas o morador comum de Santo André, ele conhece o projeto? 

 

F - Não, eu acho que o morador, ele não conhece, até porque, vamos dizer o seguinte, 

primeiro, a mídia noticiou e noticia muito o projeto, mas nem todo morador, aliás, o mínimo 

da população tem acesso ao jornal da região que é o Diário do Grande ABC. É, fora isso, 

entra na mesma situação que a gente falou, nós precisamos de muitas reuniões, muitas 

conversas e muita briga para entender operações consorciadas, contrapartidas, este tipo de 

coisa. [...] Demorou em entender. A população, mesmo que lê esse jornal todo dia, não 

entenderia. Eu ando muito pela cidade, eu conheço muito a cidade, conheço muita gente e 

volta e meia estou tendo que explicar para alguém que a prefeitura não deu terra para Pirelli, 

não deu terra para o Carrefour, não tirou uma parte da avenida para embelezar a frente do 

Extra e coisa desse tipo, que é o que a população fala. Então, a população não tem esse 

entendimento. Eu não consigo ver também, como é que se conseguiria levar isso para toda 

população. Mas eu sempre acredito no seguinte, tem que ter uma forma mais didática de 

fazer isso. A prefeitura não pode conversar com a população como se todos fossem 

técnicos. Nós não somos, tem que conversar com o povão. Tem que achar uma linguagem 

que o povo entenda e digam, que legal. Então, quando eu vou ali no Extra e eu vejo: não só 

eu tenho um grande mercado, para estar comprando e aí vem a concorrência, e baixa os 

preços e aquela coisa toda. Além disso, se eu vejo aquela avenida e consigo andar naquela 

avenida hoje, ás vezes, sem ser oportunada, tem a ver com a contrapartida que o Extra fez, 

só para usar como exemplo, porque a população usa muito o mercado Extra. O caso 

Carrefour também que está super bem arborizado, ali em volta, numa avenida como é a 
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Avenida do Estado, muito trânsito, muita poluição, trás um benefício para a cidade muito 

grande, mas eu acho que a população não está conscientizada desse benefício. Ela acha 

que na verdade, quem foi beneficiado, foi o empresário. Não, que ele não tenha sido [...] 

 

P - Ele também se beneficiou... 

 

F - Sim, nós estamos lembrando inclusive daquela discussão que fizemos algum tempo 

atrás da questão do estacionamento do Extra. Que, na verdade, só o que eles arrecadam 

ali, de dinheiro de estacionamento, é uma grana violenta que se entrasse imposto em cima 

disso, para eles, a cidade conseguiria beneficiar muito mais famílias também. Então, não 

vamos dizer que empresário é bonzinho e que né, não é bem isso também. A gente sabe 

que não é isso, mas, enfim, não vamos dizer que nós não temos ganhado, nós temos 

ganhado com essa coisa. 

 

P - Em relação ao movimento, como você vê o Projeto do Eixo Tamanduatehy? No que 

beneficiou, no que trouxe de melhoria para o movimento? 

 

F - Na verdade, o movimento, aqui em Santo André e alguns que eu conheço fora daqui, [...] 

Cada vez que aparece uma grande discussão na cidade, de início, a tendência é criticar 

mesmo. É achar que não está visto o lado do povo e tudo o mais, só que, ao mesmo tempo 

rapidinho, o pessoal toma posse da discussão e vai procurar se informar mais. A discussão 

do Eixo eu diria que ajudou a começar um processo que hoje, a gente acha que está muito 

enriquecido que é de reconhecimento dos movimentos. A gente tinha vários movimentos em 

separado e aí as pessoas não se conheciam, quer dizer, o pessoal do movimento ambiental 

só conhecia pessoal do movimento ambiental e habitação só habitação. Mesmo mulheres, 

negros, que o Eixo Tamanduatehy não chegou a atingir tanto esses outros setores. Mas 

movimento ambiental e habitação principalmente começaram a se entender um pouco mais. 

Isso ajudou muito, quando a gente veio para outra discussão da cidade que foi o Plano 

Diretor. E isso fez com que nascesse uma outra forma de fazer movimento que, assim, eu 

não faço mais movimento só com a minha entidade. A gente une várias entidades e aí, a 

gente faz movimento em conjunto e essas grandes discussões, e o Eixo faz parte delas, é 

que ajuda a também manter o movimento. O movimento trabalha em cima das questões na 

verdade, infelizmente, porque eu acho que a gente deveria construir [...] alguma discussão 

também e trazer grandes discussões, porque, pequenas a gente vive o tempo todo trazendo 

para dentro do governo também [...]. Fazer esse papel de sair à frente da coisa, mas, toda 

vez que vem uma grande discussão o movimento abraça essa idéia [...]. Ele é muito 

participativo. Nesse ponto de vista, eu acho que ajuda o movimento a crescer.  
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Com relação à entidade em separado, esse tipo de coisa, a gente ainda não viu grandes 

mudanças. A [...] gente vê para a cidade. Consegue ver essas mudanças para a cidade. 

Esses projetos que a gente acabou falando aí, principalmente dos grandes mercados e tal, a 

cidade vê como muito positivo. 

Com relação ao movimento, a gente não viu nada de prático, ainda, a gente viu mais essa 

questão de união do movimento. 

 

P - O projeto Eixo Tamanduatehy teve uma fase que recebeu uma crítica e ele passou até a 

adotar como slogan “Urbanismo Includente e Participativo”. O que você acha disso, em 

relação a este slogan, se o projeto é realmente includente e participativo? 

Veja bem, eu acho que foi a gente que fez essa crítica na época. Até, porque sabia que a 

prefeitura estava trabalhando esse projeto e não discutia com a população. Aí se levou a 

discussão de fato começou no Orçamento Participativo, levou-se para outros setores essa 

discussão. Mas, do tipo assim, estamos informando vocês... Que a gente está fazendo isso, 

isso e isso. Não se formou aquilo que a gente chama de uma agenda positiva para se 

discutir essa coisa e tudo o mais. Não se fez uma outra coisa que a gente vive pedindo 

também que é a formação do movimento para fazer essa discussão. Tá legal, você abre 

para fazer a discussão, mas eu não entendo nada disso. É aquilo que eu falei ainda a pouco 

da bendita da operação consorciada, não sei que raio é isso. E aí me vem o técnico da 

prefeitura o tempo todo: não, mas olha aqui na Cidade Pirelli, nós fizemos uma operação 

consorciada, tal, não sei o quê... Por causa desta operação eles vão estar fazendo o viaduto 

tal, não sei que... Tá, mas eu não sei que raio de operação é essa e isso acaba não me 

dando base para fazer a discussão. Então, deste ponto de vista, não é includente. Porque 

você conversa igualmente, com desiguais. Você tem que conversar desigualmente com os 

desiguais, não tem jeito. Então, acaba não sendo includente. 

A questão do urbanismo, eu acho que ela está sendo tratada. Já falei agora, outras vezes 

[...], de uma nova Avenida Industrial, depois do projeto do Eixo, a própria situação da 

Avenida dos Estados, tá, então, estamos tratando a questão do urbanismo sim. Eu acho que 

falta ser includente ainda, não está sendo includente e participativo também, porque 

enquanto eu não entender do quê que é que eu tenho que participar, eu não vou participar 

com qualidade. Eu até venho, até tenho vontade de participar, o pessoal do movimento tem 

vontade de participar, [...] o pessoal do movimento vem e depois fica ligando para mim: Mas, 

Fátima, quê que era aquilo? Quê que significava aquilo? Dá a impressão que a gente tem 

todas as respostas e nem sempre a gente tem [...]. E aí a gente sai, tem que vir para dentro 

da prefeitura, procurar as respostas, levar para o movimento... Não deveria ser isso. 

Suponha que eu não conseguisse ter acesso a algumas pessoas dentro da prefeitura, como 
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eu tenho hoje, o pessoal do movimento ficaria sem essas informações também. Então, há 

que se pensar numa nova forma também de trabalhar com o movimento. 

 

P - O projeto tem uma proposta de estar fazendo uma revisão e abrindo novamente as 

discussões de apresentação do Plano e a divulgação dele. Imagino que vai ser um momento 

onde, pelo menos, ele vai ser apresentado. O que você está falando, é um fórum mesmo, de 

participação que eu acho que isso realmente, não existe no Eixo... 

 

F - É o fórum não existe, eu estou falando disso e eu estou falando também de preparação 

para fazer a discussão nesse fórum. Eu preciso entender todos esses termos, que os 

técnicos da prefeitura usam dentro da discussão do projeto, eu preciso entender o que é 

bom e o quê que é ruim, tudo bem, que depois eu vou decifrar esse negócio de fato é bom 

ou ruim. Mas eu preciso começar a discussão, já sabendo que se vem uma empresa para 

cá, eu estou concedendo o benefício dela usar por x anos um espaço, mas em 

contrapartida, ela vai me reformar uma avenida, vai me financiar uma faculdade, enfim, 

qualquer coisa desse tipo, eu preciso saber disso. Porque se não, o movimento tem essa 

coisa de sempre vir para a briga mesmo, porque a gente sempre acha que está sendo 

lesado. É uma história no país, dessa coisa que a população é lesada, de que o poder não 

está preocupado com a população. A gente acha que nos últimos tempos tem mudado essa 

coisa, mas a gente está com isso no espírito. Para poder fazer esta discussão e todo mundo 

ganhar, governo ganha, população, movimento, e todo mundo ganha, a gente tem que estar 

preparado para ela. Então, tem que haver formação. 

 

P - E quanto você acha que é a difusão do projeto? Quanto de população de Santo André 

conhece este projeto? 

 

F - Olha, de população eu acho difícil avaliar, até por conta dessa coisa. A maior parte da 

população só conheceria através dos meios de comunicação. O único meio de comunicação 

que fala, volta e meia do projeto, é o jornal. E a maior parte da população não tem acesso a 

esse jornal. Então, eu não consigo pensar em percentual, quantas pessoas tem acesso ou 

tudo o mais. Com relação ao pessoal do movimento, acho que ainda não teve um 

entendimento... Eu diria que nem 60% do quê que é o projeto. Então, o movimento precisa 

ser conquistado. 

 

P - E esse movimento, você fala em relação a qual número de pessoas que participam do 

movimento? 
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F - Olha, o último congresso que a gente fez na cidade, estamos com 200 delegados, dos 

quais 80 eram do movimento social e ficou muita gente de fora. Eu diria que os 200 

delegados que a gente teve no total do congresso seria o número de pessoas do movimento 

hoje, que topariam que gostariam de fazer essa discussão, desde que preparados para ela. 

 

P - Então, é um número bastante pequeno. Agora, é interessante que em pesquisas o 

projeto aparece como de conhecimento da população. Talvez, justamente por aparecer na 

mídia. Então, acontece justamente o que você falou: a pessoa até não sabe direito o que é, 

mas, ouviu falar no projeto Eixo Tamanduatehy. 

 

F - Não, é bem isso mesmo. Se você perguntar para qualquer munícipe, no centro da 

cidade, normalmente, essas pesquisas são feitas no centro da cidade. [...] quem 

normalmente transita pelo centro da cidade é quem chega perto do meio de comunicação de 

uma forma ou de outra, ele vai dizer que já ouviu falar do Eixo Tamanduatehy. Se você 

perguntar: você conhece o quê que é o Eixo, o que é cada uma das coisas dele. Ele vai 

dizer que não. Ele já ouviu falar, mas ele não conhece. 

 

P - E você acha que o projeto foi bom para Santo André? 

 

F - Olha, na minha avaliação, está sendo bom, porque não é um projeto concluído. É um 

projeto que está acontecendo. Está sendo bom. Com todas as críticas que eu acabei de 

falar com relação, por exemplo, ao estacionamento do Extra e algumas outras coisas que a 

gente sabe que acontece, mas entre o que era o Eixo antes e o que é o Eixo hoje, eu avalio 

que é bom para a cidade. 

 

P - Você tomou conhecimento das Conversas Urbanas e dos Painéis Urbanos que eram, 

justamente, para divulgar o projeto Eixo Tamanduatehy? 

 

F - É, na verdade a gente tomou conhecimento depois que já tinha acontecido. A gente até 

ouviu falar, mas por não estar de posse do conhecimento que era essa discussão, eu não 

participei. Não fazia idéia da importância disso. Se eu tivesse a idéia da importância como 

eu tenho hoje, teria participado e a maior parte do movimento, eu sei que não participou pelo 

mesmo motivo.  

 

P - Fátima, você mora em que bairro de Santo André? E como que você acha que é o 

conhecimento do projeto no seu bairro, no seu entorno? 
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F - É, a minha situação é uma situação um tanto quanto diferente do resto da cidade. Eu 

moro no Inocoop aqui, para quem conhece, em Santo André, é na verdade um grande 

conjunto habitacional, de cooperativa habitacional, inclusive dos metalúrgicos de São 

Caetano e cada um vive dentro de sua caixinha. Então, no meu bairro, [...] o pessoal não 

participa muito dessas discussões coletivas. Não tenho muito para informar. Fica cada um 

no seu apartamento. Para você ter uma idéia, eu não conheço nem todas as pessoas do 

meu prédio. 

 

P - Mas é em Santo André. Em que bairro? 

 

F - É Jardim Alvorada, que é próximo de Vila Linda, que é muito conhecida. A Vila Linda 

sim, sempre tem, sempre teve uma grande participação histórica em Santo André. Parece 

que ultimamente, tem se reservado um pouco, o povo não tem tido tanta participação. Mas é 

próximo da Vila Linda. 

 

P - Você teria mais alguma coisa a acrescentar? 

 

F - Não. Eu sei que essa é uma entrevista para sua tese [...], que lembre de levar esta 

reivindicação para a prefeitura. É preciso de fato que seja participativo, que seja includente e 

que seja formativo [...] mas estou falando em nome do movimento que hoje reconhece a 

gente como uma liderança... Acabou de passar um recado e esse é um recado do 

movimento, com certeza. 
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8. SIDNEI ROBERTO LADESSA MUNERATTI 
 
Data: 27/10/2005 
1998 a 2002 – Era Diretor de Recursos Humanos da Pirelli 
2003 até hoje – Trabalha como advogado em Santo André 
 

P - Como e quando se iniciou o projeto Cidade Pirelli? 

 

S - Eu vou te colocar, [...] dentro das minhas lembranças. [...] Mas, se você tem a referência 

de 1998, deve ter sido mais ou menos essa época mesmo.  

Então, eu exercia essa função de diretor de recursos humanos da Pirelli e essa função trazia 

e trouxe uma proximidade muito grande, seja com a administração pública e principalmente 

com as lideranças sindicais da região. [...] 

O prefeito atual, João Avamileno, é oriundo da fábrica Cabos da Pirelli e tivemos uma 

convivência durante toda movimentação sindical a partir de 1978. E isso, já naturalmente me 

aproximava dessas lideranças. E a prefeitura que estava instalada, [...] tinha origem petista 

e, obviamente, uma boa parte da atividade administrativa da prefeitura, [...] foi também 

passada para vários sindicalistas.  

Então, essa proximidade, essa condição de conhecimento pessoal, foi que me aproximou 

pela Pirelli, do projeto Cidade Pirelli. 

Que foi idealizado, foi discutido, foi projetado por um arquiteto que é o Edo Rocha.[...] 

A idéia também não é original, nem aqui no Brasil, nem do próprio Edo, isso por que a 

Pirelli, já também desenvolvia na Itália, em Milão, onde ela teve as suas primeiras fábricas, 

inclusive, uma região nobre de Milão. 

Como você sabe, nas cidades italianas o espaço é valorizadíssimo. A preocupação, 

inclusive, de expansão das cidades é muito acentuada. 

Então, em Milão, foi desenvolvido a partir dos anos 80. Tive até a oportunidade de ver o 

início do projeto Biccocca em Milão. 

Desenvolveu-se esse conceito de que nas fábricas da Pirelli que estivessem próximas de 

centros de cidades importantes e que a convivência da fábrica já pudesse ser valorizada, 

[...] ou confrontada com o projeto de ocupação daquele espaço para outras atividades e 

outros fins. Isso poderia ocorrer no ambiente da Pirelli no mundo todo. 

Eu acredito que tenha ocorrido também na Argentina, em Buenos Aires, não exatamente 

com a fábrica, mas com os prédios administrativos. 

Então, essa idéia que se desenvolveu em Milão, foi transplantada para São Paulo, para 

Santo André e nós estamos muito próximos do centro de Santo André. E se resolveu então, 

dar um outro destino. 
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No transplante daquela idéia, aqui para Santo André, nós iniciamos uma tratativa, foi feito 

um contato com a prefeitura, prefeito Celso Daniel e, naquele momento já se despertava na 

prefeitura também, a idéia de reelaboração urbana do entorno do rio Tamanduateí, no 

projeto Eixo Tamanduatehy. 

Inclusive, a origem, eu acredito, da discussão do projeto Eixo Tamanduatehy nasceu de 

uma visão que foi exposta pelo próprio Edo Rocha da ocupação das margens do 

Tamanduateí. 

Que hoje, [...] que são ocupadas por fábricas, “ex”, digamos assim, fábricas enormes, hoje 

são galpões, a maioria deles acho que são desocupados. Áreas que estão muito próximas 

de regiões nobres e que estão sendo sub-utilizadas dentro do contexto urbanístico, 

principalmente. 

Então, a Cidade Pirelli nasceu, eu acho, pode ser até que eu esteja valorizando demais o 

nosso projeto [...]. 

Então, o conceito da Cidade Pirelli, foi importante para dar esse start urbanístico ao Projeto 

Eixo Tamanduatehy. 

[...] a Pirelli teve muita preocupação com o projeto, inclusive ela montou uma empresa no 

Brasil, foi a Milano Centrale Real State que também foi uma idéia importada da Europa. 

Fazer um parêntese aqui, para dizer que a Pirelli na Europa, ela tem várias atividades e uma 

delas, dos braços econômicos do grupo Pirelli, é uma empresa de Real State, que é uma 

das maiores da Europa, essa Milano Centrale. É uma empresa muito forte mesmo. É uma 

empresa de dimensões européias mesmo e muito importante porque também tem dentro 

dela a preocupação de restaurar e revitalizar monumentos europeus, palácios... 

 

P - Essa empresa é do ramo imobiliário? 

 

S - Imobiliário. A Pirelli Real State é absolutamente imobiliária, toda montada no conceito de 

Real State mesmo, uma função imobiliária. 

Então foi assim, com essa discussão, nós tivemos uma primeira reunião na prefeitura. Foi 

apresentado o projeto e daí nasceu, [...] a necessidade de uma parceria. Porque para nós 

implantarmos aqueles conceitos básicos da Cidade Pirelli, havia a necessidade de ampla 

colaboração da prefeitura, principalmente na reutilização e reformatação, vamos dizer 

assim, de espaços urbanos, ali no entorno da fábrica da Pirelli. 

Foi então, que começou a se discutir a integração da Avenida Alexandre de Gusmão dentro 

do terreno que hoje é ocupada pela Cidade Pirelli. O melhoramento das vias do entorno, a 

duplicação da Avenida Giovanni Batista Pirelli, que são todos, fatos decorrente daquele 

projeto de estabelecer um perímetro para a Cidade Pirelli. 

 

 



Entrevista Sidnei Muneratti 
 

281

P - Como foram as negociações com a prefeitura? 

 

S - Naquela época, nós tínhamos, [...] a empresa e a prefeitura. Nós nos deparamos com 

muita dificuldade. Primeiro, porque não era comum. Nós inclusive, não tivemos esse 

recurso, de parceria. Não é? [...] Não tínhamos nenhuma notícia. Aliás, o que tínhamos era 

realmente, indicações de problemas, muito poucas soluções nesse contexto. 

E tínhamos tido, já, discussões anteriores, a Pirelli já havia, há alguns anos atrás, também, 

discutido com a prefeitura a necessidade de reformar o perímetro da fábrica, mas não 

encontrou nenhum abrigo para iniciar a discussão dessa idéia. Mas com a administração de 

Celso Daniel, nós tivemos abrigo, [...] pelo menos para iniciar a discussão. 

E, tivemos a sorte da idéia da Cidade Pirelli casar dentro do projeto Eixo Tamanduatehy. E 

novas disposições, [...] inauguramos caminhos, com relativa segurança para novos 

empreendimentos, como a Cyrela, por exemplo, o shopping, como a Rhodia que discutiu o 

problema da utilização do Clube da Rhodia. 

Todo esse espaço do Rio Tamanduateí, dentro da cidade de Santo André, a gente pode ver 

que em pouquíssimos anos, [...] é claro que não totalmente, mas, já mostrou que seria 

absolutamente viável e sem dúvida nenhuma é um projeto que se for à frente, vai trazer 

ganhos enormes para a coletividade. 

Já a reurbanização daquele espaço da Pirelli trouxe bastante vantagem a todo o pessoal da 

Vila Homero Thon.  

A gente percebe, hoje é indiscutível, que o espaço que foi tomado pelo shopping ABC Plaza, 

hoje é o cartão de visita da cidade.  

A vinda da universidade UniABC que forma um nó. Você vai perceber que a universidade da 

UniABC está na fronteira com São Caetano e a Pirelli está praticamente na fronteira com 

Mauá, e no meio desses espaços você vai encontrar hoje, o shopping ABC Plaza. 

Se nós tivéssemos tido, se o Celso tivesse tido a oportunidade de juntar, como você 

conhece dentro do plano do Eixo Tamanduatehy, nós teríamos, sem dúvida, um cartão 

postal para o mundo, aqui. E a tendência de continuidade, seja para o lado de Mauá, seja 

pelo lado de São Caetano, que só melhoraria sem dúvida também os outros municípios. 

 

P - O senhor se recorda quais eram os interlocutores por parte da prefeitura e por parte da 

Pirelli, nas negociações? 

 

S - Nós tivemos, inaugurando essa discussão o próprio presidente da Pirelli, que é o Dr. 

Giorgio Della Seta, que foi a pessoa que [...] bancou o projeto no Brasil. Foi quem acreditou 

que a fábrica da Pirelli, que hoje ocupa um espaço em torno de 500 mil m². E tinha já, nessa 
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época do início da discussão da Cidade Pirelli, 250 mil m² que foram ocupados pela fábrica 

Cabos e que teve o seu produto alterado tecnologicamente de uma maneira drástica.  

A fábrica aqui era bastante voltada para a produção de cabos telefônicos e cabos 

telefônicos era, cabos enormes, que utilizava cobre. Então, nós tínhamos, quase que uma 

siderúrgica, trifila de cobre, trifilamento de cobre, depois a construção dos cabos telefônicos. 

Até o prefeito trabalhou nessa atividade... E, de repente, hoje, você vê, eu atendendo o 

aparelho celular... E hoje, nós falamos sem fio! 

E naquela época já houve um break tecnológico muito sério com o produto que era 

fabricado aqui, que foi a fibra ótica. E a fibra ótica é um processo absurdamente simples, se 

comparado com o antigo cabo telefônico, era uma linha para cada telefone. Então, era uma 

complexidade imensa e isso, com essa virada, que a empresa escolheu... Essa era uma 

determinação da tecnologia. Nós ficamos com esses galpões todos praticamente sem 

destino industrial. Foi quando então, surgiu a possibilidade da Cidade Pirelli, que eu acho 

que até nós discutíamos, com o Dr. Giorgio Della Seta, nós discutíamos, ao invés de 

formarmos aqui mais um poço de detritos industriais, como era exemplo a Coferraz, que era 

uma fábrica semi-destruída, nós poderíamos fazer daqui um jardim. 

Então, foi o Dr. Giorgio Della Seta, pela Pirelli, o arquiteto Edo Rocha, e eu próprio. Então, 

nós é que tínhamos e discutíamos com a prefeitura e pela Pirelli. 

Do lado da prefeitura, o prefeito foi quem abrigou a idéia prontamente, e a Secretaria que 

naquela época era de Desenvolvimento Urbano, principalmente com o Irineu Bagnariolli que 

foi também um entusiasta, que comprou a idéia no nascedouro e o Fernando Bruno também 

participava das nossas discussões. Então esse foi o básico entorno do projeto da Cidade 

Pirelli. É claro que nós tivemos movimentos com amplos segmentos da comunidade, em 

algum momento, a Câmara toda de vereadores foi envolvida. Porque nós tivemos que 

discutir alteração e novas posturas municipais, uma legislação toda municipal foi criada para 

isso. Nós movimentamos também a Associação Comercial e Industrial, a ACISA, que apoiou 

de forma bastante decisiva, não só esse contexto da Cidade Pirelli como todo o projeto do 

Eixo Tamanduatehy. Eu acho que a ACISA teve uma importante participação e todos esses 

organismos comunitários de entorno da fábrica, o pessoal da associação do bairro, etc. 

Tivemos aí, uma movimentação de comunidade muito importante. 

 

P - E qual seria a sua avaliação da Operação Urbana Cidade Pirelli? 

 

S - Eu acho que do meu ponto de vista, [...] foi de fundamental importância, não só para 

Santo André. Eu acho que o projeto mostrou e depois hoje, você vê, toda essa discussão 

entorno da possibilidade de se formalizar [...] uma legislação, de parceria público-privado, 

sem dúvida nenhuma, eu acho, nasceu daquela experiência aqui em Santo André. Onde 
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todos os setores da comunidade participaram de uma forma aberta, houve muita 

transparência na discussão que os objetivos, acho que eram e são ainda, bastante 

importantes para a comunidade, não só para a empresa, não só para a administração 

pública, mas para todo o contexto do município, que permitiu uma discussão muito 

transparente, muito ampla, muito aberta, de envolvimento, realmente, de vários organismos 

da comunidade. [...] Foi fundamental para transplante de experiência para o próprio Brasil, 

em relação à possibilidade de parcerias da empresa privada e da comunidade em projetos 

de interesse comum. Eu acho que nesse projeto da Cidade Pirelli, ficou claro o interesse 

comum. A empresa ganha, ganha, a administração pública também ganhou e todos os 

munícipes, sem dúvida nenhuma, principalmente aqueles de entorno da Cidade Pirelli.  

 

P - Não sei se o senhor se recorda como foi a obra da duplicação da Avenida Giovanni 

Batista Pirelli? 

 

S - Isso tudo aconteceu com muita discussão e não foi simples [...]. Que nem eu estava te 

dizendo, nós partíamos sem nenhum exemplo prático, nós não tínhamos referência, nem 

legislação. Tivemos que criar uma legislação e foi um trabalho intenso. Para criar legislação 

que permitiu a Operação Urbana Cidade Pirelli, nasceu [...] Praticamente aqui, em Santo 

André mesmo. Nós não pegamos uma legislação, sei lá, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou 

de Salvador ou de qualquer outra cidade brasileira. Não existia uma referência legal em 

relação a esse aspecto. Tivemos que montar, a partir, obviamente, de todos os fundamentos 

legislativos, constitucionais, da constituição do município também, e criamos, então, um 

modelo que hoje, eu sei foi aproveitado, inclusive, na cidade de São Paulo, como parâmetro 

para solução de empreendimentos onde a parceria privado-público foi importante. Não foi 

[...] simples, tanto que nós levamos praticamente 3 anos para conseguir construir todo esse 

arcabouço legal que permitia, por que ela é: primeiro, era exigência da empresa e da 

administração. E nós partimos com a firme disposição de não ter nada que pudesse ser 

discutido por quem quer que fosse, em qualquer gestão que fosse. [...] Que poderia se 

transformar no aspecto polêmico na próxima gestão. Isso a empresa não queria, nem a 

administração pública. O Celso, aliás, eu acho que ele percebeu que o grande mérito seria 

essa solução definitiva. Mostrar que existia condição legal, que existia condições de negócio 

para a empresa privada e administração pública. Então, foi isso: construímos, levou tempo, 

tivemos discussões enormes e aí, resultou na duplicação da Giovanni Batista Pirelli, em 

praticamente, todo o ajuste entorno da fábrica Pirelli [...] O primeiro negócio que foi gerado 

foi a venda de um terreno, que é um terreno importante, está bem localizado, para a 

Universidade do ABC que deveria então, ali, iniciar as obras de um novo campus da 
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UniABC. E esse novo campus da UniABC iria ficar de fronte das novas atividades que 

seriam desenvolvidas na outra parte do terreno, onde hoje está sendo ocupado pela TIM. 

Então, a idéia era também que aquela parte ali fosse ocupada por empresas, por 

corporações que viessem trazer um novo perfil para Santo André. Infelizmente, foi 

tragicamente interrompido, muito embora já tivéssemos a legislação já pronta, aprovada 

pela Câmara, a lei já estava em funcionamento. Nós já tínhamos feito praticamente a 

duplicação, foi quando então, logo depois de concluir a venda para a UniABC, que aliás tem 

um projeto magnífico para o campus ali, embora até hoje não tenha sido construído. Foi 

então, quando ocorreu a morte do prefeito. O Brasil, inclusive, diante da própria candidatura 

do Lula teve uma... Sofreu ali uma condição conjuntural econômica e política bastante forte 

que atrasou, inclusive, uma série de decisões em todos os níveis e isso incomodou, passou 

então, a ser um obstáculo sério para a implantação definitiva daquilo que seria a Cidade 

Pirelli. 

Hoje, nós temos a TIM que mostra que realmente teria muito futuro, ou tem, [...] que a área 

tem. Hoje está a TIM trazendo um novo perfil de empresa para Santo André, atraindo outras 

empresas para esse segmento de tecnologia bastante avançada e quem sabe isso venha a 

despertar novamente a UniABC a retomar o projeto, a construir o campus ali e solidificar 

aquilo que seria a Cidade Pirelli. As dificuldades foram bastante... eu me lembro o próprio 

prefeito, [...] ele tomou pessoalmente, a discussão e o encaminhamento [...] do projeto, junto 

a câmara, principalmente. 

 

P - Para o senhor como está sendo apropriação dos equipamentos criados pela Cidade 

Pirelli? Nós temos um parque lá, hoje. E como está sendo a apropriação desse entorno. A 

própria Emei Homero Thon que foi construída, também. 

 

S - Você vê que hoje, vamos ter que reconhecer, essa é a realidade que está ali, nós 

tivemos uma parte do projeto implantado, a universidade é essa a dificuldade e outras tantas 

que não sei se sou a pessoa mais apropriada a dizer, impediram a continuidade. Mas você 

vê, só com o transplante também, da escola, dentro do que foi considerado o perímetro da 

operação urbana da Cidade Pirelli tinha uma escola [...] que não era aparelhada sem dúvida 

nenhuma, e vai ser uma boa escola de nível de primeiro grau aqui da região. E a Pirelli se 

obrigou, dentro deste contexto a construir uma escola bem equipada. E obviamente os 

planos eram de também continuar o patrocínio do desenvolvimento da escola. E depois o 

projeto teve todos esses problemas, eu próprio saí da Pirelli, eu acredito que não tenha tido 

continuidade. 

E o parque, ali em frente, que hoje é bastante utilizado, eu passo ali em frente com 

freqüência, eu vejo que tem uma atuação, as pessoas convivem naquele espaço e por 
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incrível que pareça, não se transformou num ponto de delinqüência. Ele é realmente, bem 

utilizado. Acredito que também para isso tenha contribuído ali a própria segurança que a 

Pirelli dispôs naquele espaço, a vinda da TIM que também tem uma preocupação de 

segurança forte ali, naquele pedaço. Então isso ajudou a permitir uma certa segurança no 

desfrute ali daquela área. A própria duplicação da Giovanni Batista Pirelli, que era um 

pedaço bastante crítico, que tinha necessidade de construção de muros de arrimo 

importante, que tinha um desvão muito grande na avenida, teve uma construção, realmente, 

de obra de arte. E isso desafogou o que era um gargalo crônico entre Mauá e Santo André. 

A continuidade desse projeto vai trazer o quê? Que deveria acontecer. A melhor utilização 

da estação da Cidade Pirelli. Estação de trens, hoje já está praticamente integrado ao 

sistema metropolitano. Você poderia do trem, praticamente chegar a linhas do metrô. Você 

tem um acesso fácil e muito rápido para a cidade de São Paulo. Que [...] aproveitaria toda a 

comunidade do entorno e a própria valorização da área. Foi muito importante, 

principalmente, para aqueles imóveis ali do entorno. 

 

P - Bom, o senhor não sabe sobre a previsão da construção do campus da UniABC? 

 

S - Não, não sei. Acho que o reitor que estabeleceu as bases do projeto inicial, ele está aqui 

em Santo André. Eu acho que é a pessoa que, sem dúvida nenhuma, te poderia responder 

com segurança. 

 

P - E existe a possibilidade da Pirelli, em parceria coma CPTM, viabilizar a estação Cidade 

Pirelli? 

 

S - Que nem eu disse a você, eu não estou mais na Pirelli, não tenho mais contato com esta 

parte, muito embora eu preste serviços à Pirelli ainda, ainda na área sindical, essa é a 

minha atividade, sou advogado. A Pirelli é um dos meus clientes e sem dúvida, daqueles 

que eu tenho uma dedicação emocional acentuada, eu gosto da Pirelli. Mas essa resposta 

eu não tenho. Eu acho até que você poderia, quem sabe, [...] o próprio Dr. Giorgio Della 

Seta, que foi o grande patrocinador da Cidade Pirelli ou o próprio Edo Rocha tenha 

condições. Agora, eu acho que quem tem muito interesse em desenvolver, [...] é a própria 

TIM. A TIM, em conversas informais, já me mostrou o interesse em desenvolver a estação 

ali. E a própria prefeitura, pelo que eu soube também, informalmente, tem interesse em 

urbanizar aquele pedaço da estação. E nós teríamos também a abertura de uma nova frente 

de valorização urbana, que seria importante para toda a comunidade. 

 

P - E o que é o projeto TIM? 
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S - Eu não sou da TIM.  

Eu tive oportunidade, para mim foi uma experiência enorme. Primeiro pela oportunidade que 

eu tive de me relacionar com pessoas de nível, de qualidade intelectual excepcional: o Celso 

Daniel, o Irineu Bagnariolli, o próprio Dr. Giorgio Della Seta, o Edo Rocha, que são 

realmente personalidades. Mas a Tim, eu não tenho um contato sob esse aspecto. Eu acho 

que seria interessante que você buscasse alguém da TIM e tentasse com eles ali, eu posso 

até te indicar uma pessoa, é o engenheiro Mário Sérgio. Foi da Pirelli, eu conheço 

pessoalmente, é amigo meu. E ele é o responsável pelo projeto da TIM, eu acredito que ele 

tenha todas essas respostas.  

Informalmente, tive a oportunidade de conversar com a TIM. Não me sinto à vontade de 

colocar qualquer decisão da TIM porque como decisão, eu efetivamente desconheço. 

 

P - E o projeto inicial do Edo Rocha, foi abandonado? 

 

S - Ele sofreu, eu acho, como todo projeto a transformação em relação ao tempo. Ele já 

vinha de antes de 1998, já num projeto que foi desenvolvido sob a inspiração daquele 

projeto Biccocca, lá na Itália. Tinha algumas idéias, e hoje, eu acho que a essência do 

projeto é a mesma, ou seja, se aguarda a instalação de uma universidade, é só a 

dependência da UniABC que deveria, se não for fazer o seu campus, eu acredito que 

vender o terreno e provavelmente eu acredito que a idéia seria de uma outra instituição de 

ensino que comprasse e desenvolvesse um outro campus e nós teríamos também a parte 

corporativa, que hoje, é ocupada, principalmente, pela TIM.  

A essência do projeto, eu acredito que está sendo conservada. Eu acho que naquele espaço 

ali, se você desenvolve um campus, muito embora Santo André, hoje esteja rica com cursos 

superiores. Mas eu acho muito importante, eu acho que a cidade deveria concentrar esse 

tipo de atividade. Eu acho que nós deveríamos ser pólo universitário padrão, [...] com a 

universidade federal, [...]. E ali, a universidade estaria muito próxima a um centro corporativo 

de serviços tecnológicos que vai precisar de universitários. 

A TIM, hoje, já colocou ali, estão funcionando mais de 700 postos de trabalho, que a 

tendência é crescer, crescer muito. E são atividades, dentro dessa norma, desse novo 

espaço de atividade tecnológico que é diferente daquele emprego industrial, sem dúvida 

nenhuma. Então, tem uma dinâmica, existem ali atividades sazonais. O sujeito dispõe ali de 

4 a 5 anos da vida dele para novas atividades, que é muito importante para universitários. O 

pólo ferroviário também, que está ali do lado. A região que é interessante, eu acho que ali 

tem tudo, sem dúvida nenhuma, para dar certo. O Carrefour está do lado, o Wal-mart do 
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outro. É um pólo importante, hoje, já bastante valorizado. É uma tendência segura de 

desenvolvimento.  

O problema é sempre esses engasgos, alguns promovidos aí pela fatalidade. Mas outros 

que são esses engasgos econômicos do Brasil, eventualmente, sofre de época em época. 

Quando tudo parece bem, quando tudo parece que está indo avante você vai encontrar aí, 

algum problema econômico ou até político, diante dos que nós estamos vivendo hoje [...] 

 

P - E o senhor sabe qual a porcentagem da área da Cidade Pirelli que já foi negociada ou 

tem projeto em andamento? 

 

S - Nós temos hoje, eu considero a TIM como ocupante da área da Cidade Pirelli. Porque 

nós tivemos a um momento a idéia [...] de fracionar o terreno. Como foi. Nós tivemos essa 

área que seria ocupada, que vai ser ocupada pela universidade, envolve quase que 40 mil 

m², são 38 mil m². E nós temos uma área, tirando os espaços urbanos, as ruas internas, 

etc., nós temos as outras áreas do terreno [...] que envolve mais 100 mil m², [...] hoje 

ocupados por prédios da TIM. Então, praticamente, onde seria a Cidade Pirelli é hoje, o que 

você disser a cidade TIM [...]. A TIM ocupou todo o espaço. E se a evolução puder nos 

trazer novos empreendimentos. De repente, novos negócios que pela própria TIM se 

ajustem, ela vai ter como crescer aqui, tudo indica que empresas, vinculadas ao serviço de 

telefonia móvel, também tem interesses de se estabelecerem aqui. Outras empresas, Nokia, 

etc. Parece que tem bastante interesse de se estabelecerem aqui. Então, aquele entorno da 

Cidade Pirelli acho que vai  passar a despertar interesses.  

 

P - Então, os limites da Cidade Pirelli já estão ocupados? 

 

S - Já estão praticamente, ocupados. Não sei se você já teve oportunidade de ver 

fisicamente como é que está o local lá, não? 

 

P - Eu estive recentemente, mas tem uma parte que tem uns galpões que eu achava que 

estavam ociosos. 

S - Então, todos estão sendo reformados. Aquele prédio que ficava onde ficava a Cabos, 

aquele prédio está alugado, deve ter um destino corporativo. Atrás, já estão os novos 

prédios da TIM. Se você tiver oportunidade, eu te recomendo até, que você faça uma visita. 

Todos aqueles prédios, os interiores deles são como cenários de filmes de ficção científica. 

São espetaculares, mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar. Está impressionante o cenário 

que envolve a atividade da TIM. Em Santo André está todo o setor TI, de Tecnologia da 
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Informação. Todo o setor de recepção e emissão. É um local bastante interessante. Desses 

que você entra e se sente realmente num filme de ficção científica. 

 

P - E qual a avaliação da Pirelli sobre o empreendimento? 

 

S - Digo com os olhos de uma avaliação de 2 a 3 anos atrás. Eu acho que todo o mundo 

entendeu como um negócio bem sucedido. O único ponto de interrogação que ainda hoje, o 

que nos preocupa é essa indefinição da universidade [...]. Porque ela não vende o terreno? 

Outras instituições de ensino já estiveram interessadas, já se manifestaram expressamente 

no sentido de comprarem o terreno para desenvolver um campus. E a UniABC não deixou, 

não aceitou. Sempre na promessa de desenvolver ali o novo campus. Quando isso 

acontecer, é que nós vamos perceber que está tudo ocupado. Porque, por circunstâncias 

geográficas, [...] o terreno da universidade está na frente. Então, dá aquela impressão que 

está abandonado. Não é verdade. Aquilo lá, 20% da área, só que ela é basicamente a 

frente. Atrás está tudo ocupado pela TIM e pela nova empresa que comprou a parte Cabos. 

Então já temos ali algumas empresas... 

 

P - Essa empresa que comprou a parte Cabos é uma empresa de que ramo? 

 

S - É um grupo econômico Prysmian [...]. É uma empresa européia que saiu que comprou 

todas as atividades Cabos da Pirelli no mundo. E saiu dessa atividade cabos e se dedicou 

agora [...] aos negócios da telefonia mesmo. Então, eles estão ali, desenvolvendo, ainda tem 

uma parte que é um estabelecimento de cabos, também de alta tecnologia, são cabos 

submarinos... 

 

P - É do ramo industrial? 

 

S – É e ainda tem aquela parcela que é contígua à fábrica pneus. 

Então, nós temos um terreno, se você vier da direita para esquerda, ela é ocupada pela 

fábrica pneus, depois tem essa faixa com fábrica cabos, que é uma fábrica com padrões 

tecnológicos avançados, não parece muito uma fábrica, parece mais um laboratório e que 

faz fronteira com praticamente todos os prédios da TIM, que decididamente não tem 

nenhuma aparência de fábrica. São prédios que abrigam computadores e mais 

computadores, máquinas e mais máquinas diferenciadas. [...]. E uma parte que é o call 

center também da TIM. E os prédios administrativos estão se concentrando aqui. É 

importante uma sede administrativa. 
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P - Então, no caso dessas empresas de telefonia, dessas montadoras de telefonia celular 

não seriam implantados dentro da Cidade Pirelli? 

 

S - Não. O espaço ali, eu acredito que já está comprometido pelas atividades TIM. Que 

resolveu [...] trazer para Santo André o coração das atividades.  

Então, é só a universidade se dispor ali, que nós vamos ter aquele projeto da Cidade Pirelli, 

praticamente ajustado. Por isso [...] que a urbanização daquele entorno da estação, seria 

importante. Não só para TIM, como para toda a comunidade, como para o próprio 

desenvolvimento daquela parte, do que seria divisa [...] com o Shopping Global. Não sei se 

você chegou a ver o projeto original, a Cidade Pirelli se uniria, através de uma praça 

suspensa, com o projeto do Global Shopping, que era um projeto financiado pela Funcef. 

 

P - Tinha o viaduto... 

 

S - Tinha o viaduto e a praça. A praça era uma praça suspensa que uniria, no subterrâneo 

desta praça seria a estação de trens metropolitanos, que estariam praticamente unidos com 

o metrô de São Paulo. Então você teria ali duas áreas, a Funcef faria uma parte que seria 

um shopping e um pólo residencial. 

 

P - E o senhor acha que as negociações com a prefeitura foram adequadas? 

 

S - Foram perfeitas. Acho que em relação à administração municipal, a liderança do Celso, 

do Irineu Bagnariolli, foi absolutamente fundamental, primeiro para a confiança da empresa 

em desenvolver o projeto, [...] a empresa teve que desembolsar valores expressivos. E 

depois, as condutas esclarecidas, transparentes que o Celso e o Irineu conseguiram 

imprimir nessas discussões. 

 

P - E o projeto foi interessante para a Pirelli? Do ponto de vista imobiliário?  

S - Exatamente. Você vê, nesse aspecto imobiliário, a Pirelli teve a oportunidade de atrair 

para essa área um outro empreendedor que é a TIM. Se nós não tivéssemos desenvolvido a 

Operação Urbana Pirelli, que não tivesse as condições que hoje oferece para a instalação 

de empresas com essa dose de tecnologia, hoje seria um terreno abandonado. Teríamos aí, 

realmente, não só aquele terreno da frente, como toda a extensão do terreno praticamente 

abandonado. Como, aliás, ficou abandonado o Shopping Global, como tem outras áreas aí, 

intermediando o shopping ABC [...] É uma afronta à condição [...] de utilização do espaço 

urbano. [...] 
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A Avenida Industrial, onde você vê a metade primeiro mundo, cartão postal, sem dúvida 

nenhuma, e a outra metade de prédios abandonados, ocupados pela prostituição, ocupados 

por todas as pragas urbanas que você pode reunir. Então, você vê o confronto. Você vê o 

que ganhou e você vê onde está perdendo, o impedimento da continuidade de projetos 

como esse daí. 

 

P - E sua avaliação sobre as contrapartidas? 

 

S - Em relação à Pirelli, a Pirelli teve de momento, um ganho. Que é o único ganho que foi a 

valorização do terreno. A partir do momento que você coloca seu terreno com uma boa 

vizinhança, você valoriza o seu imóvel. E foi isso o que aconteceu. Todas as obras que 

foram pagas pela própria Pirelli, toda a duplicação da Giovanni Batista Pirelli foi bancada 

economicamente pela própria Pirelli. Qual era o problema que existia antes? Você era 

impedido de fazer uma obra dessa. Não é que você possa melhorar a rua de sua casa. [...], 

você não tem a mínima possibilidade de alterar o seu entorno. Mesmo que você pague. 

Mesmo que você tenha a iniciativa de melhorar a praça, que é o jardim da sua casa, com os 

seus vizinhos, se você não tiver a disposição da administração pública, você está impedido 

de fazer isso. E era o que ocorria, nós estávamos impedidos de racionalizar o espaço 

urbano do entorno de 500 mil m² da fábrica hoje. Então, o ganho da empresa foi exatamente 

esse. Nós tivemos a compreensão da prefeitura, dos vizinhos, por que obviamente obrigou 

também, alguns aspectos de desapropriação, obrigou a reformar o plano urbanístico. 

Embora tivéssemos tido a sorte de estarmos incluídos no projeto do Eixo Tamanduatehy, 

houve uma alteração daquele espaço muito grande e esse foi o ganho da empresa. A 

sensibilidade da administração pública que aceitou essa participação. 

 

P - E a respeito dessas desapropriações, das populações que foram removidas. O senhor 

acha que houve um impacto? 

 

S - Eu participei pessoalmente desta discussão. Eu acho que 70% , é claro que isso não é 

um número das pessoas que moravam ali. Eu tive a oportunidade de ter uma convivência 

pessoal, em razão da própria fábrica. A grande maioria das pessoas ali era, ou empregados 

da Pirelli ou ex-empregados da Pirelli. E que tinham com a Pirelli, um relacionamento até 

que razoável. Eu não tive de nenhum deles, [...] que eu conservo o relacionamento com 

muitos dos que foram desapropriados daquele espaço. Nenhum, nenhum se arrepende do 

negócio que foi feito. Que, que foi feito? Qual era o grande problema? As pessoas já se 

sentiam num ambiente difícil de residir. Ali, [...] era melhor um espaço diferente do que o 

residencial. Era interessante, por que do outro lado da Avenida, a vida em casa era muito 
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melhor do que aquele pedacinho ali... O trânsito de caminhões, a fábrica, por circunstâncias, 

por trabalhar de sábado e domingo, dia e noite, não é fácil você viver entorno daquele lado 

da fábrica. Então, as pessoas sentiam isso. E nós começamos a perceber que uma boa 

parte dos imóveis ali, não eram mais ocupados com a finalidade de residencial, mas 

também, não eram comércios legitimados, não eram negócios já integrados na ação 

tributária do município. Você tinha ali, algumas casas de pensão. Eram duas ou três casas 

que estavam interligadas e que de repente, você tinha gente quase que como num abrigo de 

morador de rua. O sujeito morava num colchão. Não que ele morava, ele pagava um aluguel 

[...] 

Então, tinha uma série de atividades ali complicadas. Quando nós dissemos que existia a 

possibilidade de desapropriação, a reação foi uma só: bom, eu vou saí daqui e não vou 

receber nada. Esse foi o grande problema: - eu vou sair daqui e não vou receber nenhum 

tostão. E agora a minha vida! 

Essa foi uma outra solução importante dentro das normas de administração do município, 

toda a condução foi absolutamente legal. O quê que aconteceu? A Pirelli indenizou 

imediatamente. Então, o quê que aconteceu com a grande maioria de pessoas. Eles tiveram 

oportunidade de vender as casas, por um bom preço de mercado, que não tinham 

comprador! Não tinham! Essas casas estavam sub, sub, sub-locadas, porquê? Não porque 

o sujeito queria fazer daquilo um negócio, porque não tinha condições de dar outro destino! 

Aquilo que foi uma casa operária a 40 anos atrás. O dono da casa não conseguia vender, 

não conseguia. Punha uma placa lá, vende-se e não vendia. Eram imóveis micados, 

naquele enclave, não serviam para muita coisa. 

Quando houve essa oportunidade de compra. E quando se garantiu que se pagaria, eu 

entendi o dilema de todos. Todos eles me diziam assim: - sabe quando eu vou saber que 

deu certo, no dia seguinte de receber, só aí, que eu vou saber que deu certo! Antes disso, 

eu vou viver com meu coração apreensivo. 

Então, foi, foi um processo demorado. Nós tivemos a necessidade de várias avaliações, [...] 

Está fazendo quanto tempo? Quatro anos, eu acho que da desapropriação. Nós não tivemos 

nenhuma reclamação, nenhuma ação judicial, ou reclamação, de quem quer que fosse de 

todos os 60 e poucos proprietários. Nenhum, ninguém. 

E as pessoas que eu tenho a oportunidade ainda de reencontrar hoje. Estão contentes com 

os negócios que fizeram. 

Então, [...] a prefeitura soube conduzir [...] de uma maneira inteligente e segura. E se 

respeitaram ali, todos os interesses. Foi resolvido de uma maneira ótima! Nenhum trauma, 

ninguém discutiu mais. 

 

P - O que o senhor acha da iniciativa da prefeitura com o projeto Eixo Tamanduatehy? 
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S - Eu acho fundamental. Você hoje, com esse espaço que nós estávamos dizendo agora 

da Avenida industrial. Você tem ali, um exemplo concreto do que é a partir do projeto do 

Eixo Tamanduatehy, você tem um shopping espetacular, você tem uma avenida de várias 

pistas, tem apartamentos de alto padrão, você tem um parque e isso, de repente, você entra 

na faixa sem projeto Eixo. Você tem a prostituição, as drogas, o quarteirão arrasado... só 

isso, se você consegue tirar uma fotografia botando as duas metades. Você põe uma com 

Eixo e a outra sem Eixo. Não precisa grandes argumentos. 

 

P - O senhor acha que os objetivos iniciais da Cidade Pirelli foram alcançados? 

 

S - Eu acho que a essência do projeto foi efetivamente alcançada. Eu acho que agora ele 

deveria se desenvolver, como todo projeto urbano, ele é vivo, ele tem que crescer... Eu acho 

que montou o padrão de relacionamento entre o poder público e a empresa privada. Acho 

que é um case, sem dúvida nenhuma de sucesso de negociação entre a empresa privada e 

a administração pública. [...] foi a primeira negociação com sucesso entre esses dois 

mundos. Só isso, [...] já mostra a importância que foi o projeto. E, além disso, a essência 

que foi mantida, a TIM que está aí hoje, a universidade que mais cedo ou mais tarde 

também eles desamarram os obstáculos para a construção do campus. Então, eu acho que 

está muito bom. 

E eu estou tentando fazer uma análise mais próxima da realidade possível. Eu acho que foi 

muito importante como exemplo. Eu acho que o Celso se projetou como político, como 

administrador muito a partir da condução do projeto Eixo Tamanduatehy. Que ele negociou 

com empresas do porte da Pirelli, ele negociou com empresas do porte da Cyrela, ele 

negociou com entidades educacionais importantes, com a Rhodia. Então, não que a 

administração pública negociou com pequenos empresários com interesses tão locais, 

foram negociações realmente de alto nível que envolvia aí, a necessidade de uma 

inteligência de negociação da administração pública. Acho que isso que projetou o Celso, 

aliás, eu acho que o Eixo Tamanduatehy ganhou vários prêmios, internacionais, inclusive e 

eu acho que isso que ajudou a projetar o Celso dentro do movimento político do próprio PT. 

Acho que foi o respeito da cúpula, da inteligência petista, teve muito em relação ao projeto 

Eixo Tamanduatehy e também a Santo André, Cidade Futuro, que é outro fórum de 

negociação. Um fórum de negociação comunitário, de metas comunitárias, onde ele soube 

desenvolver. Onde o segredo da administração do Celso Daniel foi a capacidade e a falta de 

medo de negociar com a comunidade todos os pontos importantes. Ele não se fechava, não 

sumia, não se omitia e esses dois projetos mostraram realmente quem era Celso Daniel. 

 

 


