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CAPÍTULO 4 
 
 

A CONTINUIDADE DO PROJETO 
 
 
 
 

4. INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo, a continuidade do projeto será relatada através das três fases posteriores ao 

lançamento do projeto que tem características distintas da primeira fase. 

 

Conforme a mudança dos mandatos houve as mudanças de coordenação do projeto nas 

diversas fases que se seguiram. O prefeito Celso Daniel foi reeleito em 2001, porém é 

assassinado em 2002 e o vice João Avamileno assume a prefeitura de 2002 a 2004 e foi 

reeleito para o período de 2005 a 2008. 

 

 

4.1 SEGUNDA FASE DO PROJETO 
 

Em janeiro de 2001 o projeto muda de coordenação, passando para Irineu Bagnariolli, sem 

uma transição da coordenação e com a saída dos seguintes membros da equipe anterior: 

Maurício Faria, Horácio Galvanese, Nilza de Oliveira, Wilhem Rosa, Luciane Shoyama e 

Maria Mancuso. 

 

Em virtude da transferência de Maurício Faria para a Presidência da EMURB (Empresa 

Municipal de Urbanização), em São Paulo, o arquiteto Ênio Moro Jr. assumiu a 

coordenadoria técnica do projeto em janeiro de 2001, permanecendo até janeiro de 2003. O 

Secretário de Desenvolvimento Urbano, Irineu Bagnariolli, principal crítico da gestão de 

Maurício Faria, alocou o projeto em sua secretaria, mais precisamente no Departamento de 

Projetos Urbanos (DPU), tendo Moro como Diretor.  
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Era o terceiro mandato de Celso Daniel, tendo como vice-prefeito João Avamileno que, após 

a morte de Celso, em 2002, assumiu a prefeitura. O projeto deixou, então, de ser prioridade 

do gabinete do prefeito e passou a ser gerido no âmbito de uma secretaria. Para Enio Moro: 
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.(informação verbal)1

 

Nesta fase houve uma descontinuidade do trabalho com a mudança da equipe. As questões 

da inclusão social e da participação da população foram enfatizadas em resposta às críticas 

ao projeto. Um documento elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) da 

Prefeitura de Santo André e denominado “Projeto Eixo Tamanduatehy: Urbanismo 

includente e participativo”, datado de dezembro de 2001 esclarecia algumas questões e 

demonstrava preocupação com relação aos menos favorecidos. 

 

As principais preocupações estabelecidas neste documento, segundo a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, eram: 
O conceito chave do Projeto Eixo Tamanduatehy é o Urbanismo Includente, 

que alia a captação pública das mais-valias imobiliárias e fundiárias à 

promoção da reabilitação urbana da área com ações integradas de 

participação popular, desenvolvimento econômico e inclusão 

social.(PMSA/SDU, 2001c) 

 

O Projeto Cidade Futuro2 e o Orçamento Participativo subsidiaram os atores locais (governo 

local, comunidade, iniciativa privada e instituições) na formulação das prioridades, objetivos 

e estratégias3 para o Projeto Eixo Tamanduatehy, buscando um novo caminho. 

 

As diretrizes apontadas pelo documento elaborado pelo Departamento de Projetos Urbanos 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) eram: geração de trabalho e renda por 

meio da manutenção e atração de atividades produtivas; promoção de Habitação e Inclusão 

Social; participação popular nos processos decisórios; urbanismo includente, reabilitação 

urbana por meio de valores materiais (propriedade e renda) e simbólicos (direito à cidade). 

 

                                                 
1 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 4 de agosto de 2005. Anexo, p. 259. 
2 Processo de planejamento participativo sobre o futuro do município com representantes da comunidade, do 
governo local, das instituições e da iniciativa privada. 
3 Prefeitura Municipal de Santo André/Secretaria de Desenvolvimento Urbano. “Projeto Eixo Tamanduatehy: 
Urbanismo includente e participativo”, 2001, p.2-3 
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Seu principal objetivo era promover a reabilitação urbana da área do Projeto Eixo 

Tamanduatehy por meio do comprometimento dos atores locais, possibilitando a construção 

coletiva de uma dinâmica que garantisse a sustentabilidade social, econômica e ambiental, 

sendo que as estratégias eram: sensibilização, conscientização e construção coletiva pelos 

atores envolvidos; instrumentar a transferência de valores materiais, como propriedade e 

renda, e valores simbólicos, como gestão democrática, participativa e direito irrestrito à 

cidade, para promoção da equidade social; socialização dos problemas, conflitos, limites e 

possibilidades; acompanhamento constante do desempenho do Projeto por índices e 

indicadores locais, regionais e nacionais. 

 

O financiamento do projeto ocorreria pela captação da mais-valia fundiária urbana por meio 

de instrumentos como a outorga onerosa, que valora a flexibilização de índices urbanísticos 

para financiamento de obras, serviços e programas sociais. O BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) financiou o programa local de assentamento para populações carentes da 

favela Capuava, um programa do Departamento de Habitação e Inclusão Social, cuja 

diretora era a arquiteta Rosana Denaldi. 

 

A implantação do Projeto Eixo Tamanduatehy implicava na articulação dos seguintes 

conflitos, limites e problemas4 , segundo a SDU: 

 

- participação popular: o Projeto Cidade Futuro e o Orçamento Participativo5 ainda não 

possibilitaram a plena consciência da comunidade local para a importância do projeto; 

- desenvolvimento econômico com geração de trabalho e renda: no processo, os novos 

empreendimentos eram predominantemente no setor de comércio e serviços, não 

reconstituindo a qualidade do trabalho e renda da base industrial anterior; 

- captação da valorização imobiliária: apesar da normatização urbanística, tributária e do 

desenvolvimento econômico implementada em nível local, que permitem a transferência de 

propriedade e renda de áreas valorizadas pelo uso, ocupação e infra-estrutura, enfrentou 

dificuldades devido à legislação nacional, que preserva direitos aos proprietários que 

realizem retenção especulativa da terra. Somente após 2001 a legislação nacional 

instrumentou os municípios para intervenções mais efetivas; 

- propriedade, uso e ocupação do solo: a tradição patrimonial brasileira preserva direitos aos 

grandes proprietários de terra que freqüentemente apresentam resistência e interesses 

conflitantes com o desenvolvimento do projeto; 

                                                 
4 Prefeitura Municipal de Santo André/Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Op. Cit., 2001c, p.4 
5 Participação comunitária na discussão da destinação dos recursos públicos. 
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- habitação, saneamento, drenagem e transportes: os investimentos necessários para a 

plena resolução destas questões deveriam contemplar recursos regionais e nacionais. 

Como não é prioridade do governo nacional, o ônus destas questões é do município. 

 

Algumas das falhas apontadas na primeira fase foram atacadas e na tentativa de superá-las, 

buscou-se uma maior participação popular e inclusão social. 

 

Foram realizados seminários e audiências nos bairros como os “painéis urbanos” e as 

“caminhadas urbanas” que consistiam em apresentação e discussão do projeto junto à 

população e apresentações aos alunos do ensino médio, complementada por uma 

caminhada pelo Eixo. Para Moro estas eram oportunidades para integrar as distintas visões 

que a sociedade apresentava sobre o projeto, buscando o uso mais equânime das áreas, a 

promoção de emprego e renda com uma situação de justiça social no território. (informação 

verbal)6

 

Podemos até dar como 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 para a região. (informação verbal)7

 

Foram criados outros canais de participação junto à população, como os “Grupos de 

Trabalho”, que reuniam lideranças de bairros para discutir as diretrizes do projeto. Segundo 

Moro, buscava-se uma discussão mais ampliada, além dos meios acadêmicos e dos 

gabinetes com reuniões, assembléias e debates muito ricos para o projeto cuja grande 

inovação seria a efetiva participação popular nos processos decisórios.(informação verbal)8

 
Com estas iniciativas procurou-se sanar uma falha do extinto Grupo Promotor, ampliando as 

discussões do projeto junto à população, mas não passou do discurso e esses fóruns de 

participação acabaram esvaziados com a saída do coordenador Ênio Moro em 2003. 

 

Internamente, algumas reuniões foram realizadas, mas sem grande avanço político na 

interface entre as secretarias. Cada secretaria tinha seu projeto e existia uma corrida por 

recursos, não havendo interesse em apoiar os projetos de outras secretarias. 

 

                                                 
6 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 4 de agosto de 2005. Anexo, p. 263. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem 
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Para Moro, os objetivos do projeto não foram alcançados pelas dificuldades que 

extrapolavam o gerenciamento municipal, sendo impossível para o governo municipal ser 

protagonista na geração de empregos. Restando ao município as medidas curativas a 

promover a sustentabilidade econômica e social. A falta de orçamento próprio colocava em 

xeque o projeto. (informação verbal)9  

 

No balanço de dezembro de 2001, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano declarou que 

16% da área de projeto haviam sido implantados ou estavam em andamento de obra. 

As parcerias ocorreram em relação a cada empreendimento realizado na área do projeto, 

com contrapartidas que viabilizavam alguma infra-estrutura na área do empreendimento ou 

em área determinada pela prefeitura.  

 

As principais Operações Urbanas e parcerias desde a primeira fase do projeto foram a do 

Shopping ABC Plaza, Complexo Hoteleiro, UniABC, Cidade Pirelli, Global Shopping, Sé 

Supermercados, Hipermercado Pão de Açúcar, Hipermercado Carrefour e Condomínio 

Industrial Franchini. 

 

São desta fase os seguintes projetos: o Pólo Varejista, ou seja, o Carrefour e o Pão de 

Açúcar. Prosseguiram também na análise dos edifícios residenciais próximos ao Parque 

Celso Daniel10. E a rotina operacional ainda contemplava pendências das Operações 

anteriores, como a Cidade Pirelli e Shopping ABC Plaza. (informação verbal)11

 

Moro enumera alguns projetos que não se efetivaram, mas que tiveram a participação do 

Projeto Eixo: 
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 [...] a proposta 

de empreendimento habitacional na IAP-Copas, [...] A continuação da 

Avenida Industrial, seu prolongamento e pavimentação (informação verbal)12

 

Segundo Moro, a revisão da lei de ZUPI em 2002, foi uma questão muito importante que 

permitiu um novo momento para a atividade industrial na região metropolitana quando houve  

                                                 
9 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 261. 
10 Refere-se ao Condomínio Residencial Jardim do Parque, empreendido pela Cyrela, três torres de alto padrão, 
nos fundos do Parque Celso Daniel, com frente para a Avenida Industrial. 
11 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 264. 
12 Ibidem 
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uma volta do investimento no próprio Pólo Petroquímico, na Pirelli, na Bridgestone e no pólo 

moageiro e foi importante o início do processo de desmistificação do conflito indústria-

cidade. Outra oportunidade mencionada seria o aproveitamento da área do CRAISA, que 

possui uma praça voltada para o prédio e que poderia se abrir para a cidade. Ele aponta 

como o boom da dinâmica imobiliária, o início do projeto, em 1997/98, após este início, os 

investimentos privados diminuíram e uma segunda boa oportunidade seria com o Plano 

Diretor. (informação verbal)13

 

Todas as operações e parcerias efetuadas dentro do projeto Eixo Tamanduatehy no período 

entre 1997 a 2001 geraram para a cidade, segundo dados da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, 14 mil empregos entre diretos, indiretos e envolvidos na 

construção civil. Significando 11% do total de postos de trabalhos formais que permitiram 

ganhos de R$ 31,8 milhões como contrapartida em operações para a cidade, que 

correspondem a 5,78% da receita total do município em 2001. (PMSA/SDU, Projeto Eixo 

Tamanduatehy: Urbanismo includente e participativo. 2001c). 

 

O projeto nesta fase não teve o desenvolvimento do traçado do projeto, do plano14, embora 

o material de divulgação tivesse uma boa apresentação. Nessa fase foram enfatizadas as 

Operações Urbanas realizadas e os empreendimentos no Eixo Tamanduatehy. São desta 

época as parcerias com o Hipermercado Carrefour e com o Supermercado Pão de Açúcar, 

localizados no entroncamento principal da avenida dos Estados e que viabilizaram a 

urbanização dos baixos do Viaduto 18 do Forte e o “supermercado parque” do Carrefour 

(ver figura 5.28, p.159). 

 

As pistas locais da Avenida dos Estados e a Avenida do Trem foram abandonadas e 

buscou-se alargar passeios ao longo da Avenida dos Estados e, consoante com a 

implementação de uma diretriz do DEPAVE (Departamento de Parques e Áreas Verdes), 

ocorreu a execução de um paisagismo marcante em toda a área do Eixo Tamanduatehy 

com significativos ganhos em área verde.  

 

 

 

 

 
                                                 
13 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 264. 
14 Algumas diretrizes do Projeto Síntese foram abandonadas, passando a adotar propostas menos ousadas e 
que se adequavam à viabilidade da execução das obras. 
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Mapa 4.1. Segunda Fase do Projeto Eixo, mostrando as operações urbanas, as parcerias e os 
empreendimentos realizados desde a primeira fase 

 
Fonte: PMSA, SDU, DPU 

 

É deste período a diretriz para alargamento do passeio na mesma avenida, com 14 metros 

de largura por 500 metros de comprimento, no Terminal Logístico da Cosipa, criando quase 

que um parque linear. 
Particularmente, foram muito interessantes porque demos um enfoque 

urbano, pois tanto o Pão de Açúcar como o Carrefour estavam localizados 

em áreas centrais, em áreas servidas de infra-estrutura, mas esquecidas no 

desenho 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.(informação verbal)15

 

O Museu da Ciência Viva continuava como um projeto para o Eixo, localizado no terreno da 

garagem municipal, onde hoje será construída a Universidade Federal do ABC. Foi feito um 

                                                 
15 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 265. 
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estudo pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha de um centro cultural e de lazer 

compreendendo um Museu de Ciências e um Museu da Indústria. (informação verbal)16  
 

Para viabilizar o Museu da Ciência Viva, que era o equipamento de atração para a cidade 

pensou-se que a Secretaria da Educação poderia financiá-lo e ele foi transformado em 

EPAC (Escola Parque da Ciência), mudando a sua localização para o Parque Central17.  
 

Nesta época havia a idéia de uma operação envolvendo a Cyrela que em troca de uma área 

no Parque Central para construção de edifícios residenciais (como a Cyrela estava 

empreendendo junto ao Parque Celso Daniel) deveria, em contrapartida, remover para 

áreas do Eixo a favela Gamboa que está instalada sob a faixa da Eletropaulo, em área non 

edificandi, urbanizar o parque e construir o EPAC.  

 

Mas esta operação não foi em frente em função de uma oposição dos moradores da região 

que residem em casas lindeiras ao parque. 

 

A Secretaria da Educação continuou com o projeto do Epac, contratando o arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha para fazer o projeto e o edifício de 10.000 m² está em construção no 

Parque Central. 
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 crescimento da cidade, geração de 

emprego, qualidade de espaço urbano. Ele não tem instrumentos para 

possibilitar este processo. (informação verbal)18

 

Segundo Moro, havia uma falta de informações básicas no Eixo, como a da infra-estrutura 

instalada (gás, fone, energia elétrica, fibra-ótica). Não havia um domínio das vantagens em 

termos de infra-estrutura a oferecer ao empreendedor para que ele se instalasse no Eixo. 

Algumas informações, por exemplo, como a da fibra-ótica era sabida através da imprensa, 

sem um cadastro preciso de onde ela estava instalada.  

 

Contatos com as concessionárias, como Eletropaulo e Comgás foram estabelecidos, mas 

sem obter as informações necessárias.  

 

                                                 
16 BAGNARIOLLI, Irineu, em entrevista concedida em 5 de agosto de 2005. Anexo, p. 252 e 253. 
17 O parque está localizado ao longo da Avenida Pereira Barreto e possui área de 397.588 m². 
18 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 4 de agosto de 2005. Anexo, p. 259 e 260. 
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Figura 4.1: Empreendimento da Cyrela no Parque Central 

   
Fonte: Maquete Eletrônica, SDU/DDU 

Outra questão era o próprio descolamento de uma política estadual de planejamento, ou 

seja, o próprio desmonte da Emplasa. Portanto, para Moro, a revisão de todos os 

condicionantes do projeto são fundamentais nesse momento, pois, com o Plano Diretor, 

empreendimentos consolidados, possibilidade de atração de novos empreendimentos e de 

novas ações públicas, torna-se necessário estabelecer diretrizes de médio e longo prazo 

para o projeto.  

 

Uma vez que, não havia uma diretriz de médio e longo prazo e o Eixo funcionava sempre 

reativamente, à luz dos empreendimentos e da vontade dos empreendedores. Outra 

questão colocada era que nunca fizeram um projeto na gestão de Moro e as diretrizes do 

Projeto Síntese da primeira fase foram abandonadas, o que havia era um plano de massas 

que se acomodava às exigências dos empreendimentos em potencial. (informação verbal)19

 

 
4.2 TERCEIRA FASE DO PROJETO 

 
A terceira fase do Projeto Eixo Tamanduatehy, entre 2003 e 2004, esteve sob a 

coordenação de vários técnicos20. Suas atividades restritas a apenas dar continuidade às 

                                                 
19 MORO, Ênio, em entrevista concedida em 4 de agosto de 2005. Anexo, p. 266. 
20 Jayme Marques em 2003, de Leandro Freitas até outubro de 2004 e de Maria Thereza Andreatta entre outubro 
a dezembro de 2004. 
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Operações Urbanas/parcerias em andamento e atendimento aos processos administrativos 

de empreendimentos na área do Eixo Tamanduatehy. Irineu Bagnariolli continuou como 

secretário e tinha a gestão política do projeto de forma isolada dentro da administração. 

 

Com a morte do Prefeito Celso Daniel em 2002, o Projeto Eixo Tamanduatehy passou a ser 

de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comandada por 

Irineu Bagnariolli, que sempre foi seu mais ferrenho crítico e não tinha mais o envolvimento 

de atores internos e externos, perdendo força política na cidade. 

 

Neste cenário, ocorreu também a discussão do Plano Diretor Participativo que seguiu as 

diretrizes do Estatuto da Cidade. 

 

O projeto prosseguiu, então, como um “grande negócio imobiliário”, buscando investidores e 

acompanhando as tendências do mercado. Dentro desta perspectiva, foi contratado um 

profissional da iniciativa privada, com espírito empreendedor e dinamismo necessários para 

as negociações com os empresários, buscando novos negócios para o projeto, Jayme 

Marques Filho. 

 
Mapa 4.2: Áreas por predominância de uso 

 
Fonte: SDU, DPU, 2003 
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O secretário queria melhorar a operacionalização e implantação do projeto. Como não havia 

investimento público, a coordenação de um executivo da iniciativa privada ia ao encontro da 

necessidade de compreender os mecanismos para atrair investimentos para o Eixo. 

 

Jayme Marques procurou empreender uma “visão mercadológica”, promovendo maior 

agressividade na busca por novos negócios, procurando gerar novos empregos e, com isso, 

promover a inclusão, retomando a política que havia na primeira fase do projeto. 

 

Conforme Teixeira (2004), temos a descrição desta fase:  
Apesar do discurso, entretanto, a proposta consistia em transformar o Eixo 

Tamanduatehy em uma ”unidade de negócios” da Prefeitura de Santo André, 

associando as áreas disponíveis a um “plano de negócios” específico, o qual 

deveria estar relacionado às características assumidas pelas mesmas, em 

decorrência dos investimentos feitos anteriormente. (TEIXEIRA, 2004, p. 243) 

 
Tabela 4.1 – Áreas potenciais para novos empreendimentos (2003) 

Setores Característica 
 

Vocação Oportunidades Área 
(m²) 

Grupo 1: áreas vazias e/ou com empreendimentos desativados 
Avenida 
Industrial  
Setor A 
Bairro Jardim 

Uso misto (residencial, 
serviços). Poucas 
indústrias 
remanescentes. 

Empreendimentos 
residenciais, 
comerciais e de 
serviços de alto 
nível 

1. IAP/Copas 
2. FICHET 
3. Denadai Atlantis 
4.Sortino/Girelli 
(Barateiro) 
 

72.912,20 
54.393,00 
14.000,00 
59.763,40 

 

Avenida 
Industrial  
Setor B 
Bairro 
Campestre  
 

Uso misto (industrial, 
comercial e serviços) 

Empreendimentos 
industriais e de 
serviços 

1.Galpões Nordon 
2. Pierre Sabit 
3. CPTM 

61.192,00 
82.855,50 
62.916,00 

Avenida dos 
Estados 

Uso misto (industrial e 
serviços) 

Empreendimentos 
industriais e de 
serviços voltadas 
à logística 

1.Balas Juquinha 100.000,00 
 

Sub - Total  508.032,10 
Grupo 2: operações urbanas/parcerias não consolidadas 
Cidade Pirelli
  

Uso misto Empreendimentos 
industriais, de 
serviços e 
habitacionais 
 

Terreno 1 
Terreno 2 
Terreno 3 

30.578,68 
56.846,94 
48.906,59

Global/Funce
f 

Uso misto (comercial e 
serviços) 

Empreendimentos 
comerciais e de 
serviços 

Terreno 220.309,62

Sub – Total 356.647,83
TOTAL 864.673,93

Fonte: Elaborado a partir de PMSA/SDU, 2003 in Teixeira, 2004, p.245 
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Em 2003, foi elaborado o documento “Áreas Potenciais para novos empreendimentos”, 

identificando áreas de atração com suas características e vocação, totalizando em 860.000 

m² disponíveis para empreendimentos novos. 
 

Estas áreas eram terrenos vagos ou galpões desativados ao longo da Avenida Industrial no 

setor A, com proposta para uso misto como residências e serviços, e, no setor B, para uso 

industrial, comercial e de serviços, conforme tabela 4.1. Na Avenida dos Estados, a proposta 

era de uso misto (indústria e serviços) e nas áreas onde havia Operações Urbanas/parcerias 

não consolidadas como Cidade Pirelli e Global/Funcef também estavam propostas o uso 

misto. Todos esses terrenos estavam ociosos e pretendia-se que novos empreendedores 

apresentassem novos projetos para essas áreas. Tratava-se de uma proposta de um 

zoneamento para a área do projeto. 
 

O trecho da Avenida Industrial no Bairro Jardim, em função da implantação do Shopping 

ABC Plaza, dos Hotéis Íbis e Mercure e da construção de um condomínio residencial de alto 

padrão, foi caracterizado pela equipe como tendo uma vocação para empreendimentos 

residenciais, comerciais e de serviços de “alto nível”. Esta região teve uma valorização 

fundiária com estes novos empreendimentos e a proximidade do Bairro Jardim21, que 

favoreceria a procura dos setores imobiliários para implantação de empreendimentos 

residenciais de alto padrão. 

 

No trecho da Avenida Industrial do Bairro Campestre, onde já existe a presença de 

indústrias de porte médio, a vocação dada pela equipe foi a de instalação de 

empreendimentos industriais. A característica de uso deste local foi preservada e 

incentivada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Bairro de classe média alta em processo de verticalização. 
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Mapa 4.3: Estudo de áreas foco de operações urbanas propostas 

 
 

Fonte: SDU, DPU, Projeto Eixo Tamanduatehy, 2004 

 

Na porção norte da Avenida dos Estados, a presença do Porto Seco (Parceria – 

EADI/Centro Logístico/Porto de Santos) e a implantação do Terminal da Cosipa/MRS 

Logística caracterizaram a área para uso industrial e para logística, embora houvesse a 

presença do Conjunto Residencial Ibatiba, nos antigos terrenos da Swift/Perdigão, no bairro 

de Utinga, no segundo subdistrito, para população de classe média baixa. 
Dessa forma, com a montagem desse documento visando à transformação 

do projeto em uma ”unidade de negócios”, a partir da divulgação das áreas 

potenciais para investimento, podemos concluir que o projeto Eixo se rendeu 

ao mercado de forma clara e explicita, consolidando a versão mercadológica 

do mesmo, ou seja, um projeto destinado a atrair investimentos, entretanto, 

sem definição das diretrizes públicas para a área. Aliado a isso, o projeto não 

avançou quanto à previsão de mecanismos de participação, considerando-se 

que as iniciativas nesse sentido, desencadeadas na segunda fase do projeto, 

não se consolidaram (TEIXEIRA, 2004, p.248). 
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Nesta fase foram elaborados estudos para a construção de áreas de “operações urbanas”, 

conforme as características e predominâncias de uso de cada área, conforme mapa 4.3 que 

criava um zoneamento para possíveis operações futuras. 

 

 
4.3 A VOLTA DO PLANEJAMENTO TRADICIONAL 
 
Concomitantemente a esta fase, houve a discussão e elaboração do Plano Diretor 

Participativo de Santo André, que elaborava novamente propostas no âmbito global da 

cidade, tendo desdobramentos importantes para o projeto do Eixo. O processo foi 

coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e pela Secretaria de Orçamento e 

Planejamento Participativo com assessoria do Instituto Polis Consultoria e Projetos.  

 

O Plano Diretor Participativo obedeceu a um processo formativo com discussões com a 

população e o poder público trabalhando para a construção do planejamento da cidade. 

 

Várias reuniões foram realizadas e as discussões contaram com a possibilidade de um 

acompanhamento via internet dos trabalhos da elaboração do Plano Diretor Participativo por 

meio do Portal da Prefeitura e os debates se realizaram com três segmentos da sociedade: 

movimentos sociais, entidades (ONG’s, entidades de classe, universidades) e o setor 

empresarial. 

 

Foram eleitos 200 delegados para as discussões do Plano Diretor que participaram do 

Congresso da Cidade (instância deliberativa do Plano Diretor) e que deliberaram sobre o 

anteprojeto de lei do Plano Diretor 

 

Este período de discussão das propostas do Plano Diretor suscitou a expectativa da 

elaboração de um plano diretor para o Eixo e sua estruturação jurídica, mas não se 

concretizou, tendo a área de intervenção do Projeto Eixo Tamanduatehy sido definida como 

Zona de Reestruturação Urbana do município, caracterizada pela predominância de uso 

misto. 

 

O Plano Diretor teve um desdobramento importante no Projeto Eixo Tamanduatehy que foi a 

questão habitacional com a criação das ZEIS (Zonas de Especial Interesse Social) no Eixo. 

Finalmente a questão habitacional para baixa renda estava sendo abordada, possibilitando a 

tão propalada Inclusão no Eixo.  
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Por pressão da Secretaria de Inclusão Social e Habitação e do Conselho Municipal de 

Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano concordou em estudar a delimitação de 

algumas áreas para a implantação de Habitação de Interesse Social. 

 

As Zonas Especiais de Interesse Social, propostas no Plano Diretor, reafirmaram a sua 

destinação para regularização fundiária, urbanização e produção de Habitações de 

Interesse Social (destinadas à população com renda familiar mensal de até 6 salários 

mínimos) e de Habitações de Mercado Popular (HMP), destinadas à população do mercado 

imobiliário para famílias com renda mensal entre 6 e 10 salários mínimos. 

 

Foram denominadas de ZEIS “C”, as áreas destinadas especificamente aos terrenos não 

edificados e imóveis subutilizados localizados na área do Projeto Eixo Tamanduatehy, 

totalizando 850 mil m² e 100 mil m² em outras 14 áreas da cidade. A maior concentração de 

terrenos disponíveis na cidade para habitação de interesse social encontra-se na área do 

Eixo. 
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.(informação verbal)22

 

Nesta terceira fase foram marcadas as áreas de ZEIS “C”23 no projeto com o Plano Diretor 

Participativo e pouco se investiu no desenvolvimento do desenho do plano do Projeto Eixo 

Tamanduatehy. É deste período, com as discussões do Plano Diretor, o acréscimo de outro 

eixo, dos terrenos lindeiros à Avenida Pereira Barreto, que liga Santo André a São Bernardo, 

e a incorporação do Centro da cidade dentro dos limites do Eixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 CARVALHO, Maria de Fátima, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 270. 
23 As ZEIS foram subdivididas em quatro categorias: ZEIS A (áreas públicas ou particulares ocupadas por 
assentamentos de população de baixa renda na Macrozona Urbana), ZEIS B (terrenos não edificados e imóveis 
subutilizados ou não utilizados, localizados na Macrozona Urbana), ZEIS C (no Eixo) e ZEIS D (núcleos 
residenciais de baixa renda, existentes ou  consolidados na Macrozona de Proteção Ambiental). 
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Mapa 4.4: O Projeto Eixo Tamanduatehy, após o Plano Diretor 

 

Fonte: PMSA/Plano Diretor, 2004 

 

A inclusão da Avenida Pereira Barreto, segundo Irineu Bagnariolli, já estava prevista na 1ª 

fase do projeto, na época de Raquel Rolnik, por tratar-se de uma via metropolitana que liga 

Santo André ao município de São Bernardo, mas o episódio da operação urbana com a 

Cyrela para viabilizar os edifícios de alto padrão no Parque Central, no nosso entender, 

levou à incorporação deste braço ao Eixo Tamanduatehy. Embora, em função da oposição 

dos movimentos populares, a área do Parque Central e por conseqüência, o Epac (antigo 

Museu da Ciência Viva), acabou ficando de fora dos limites do Eixo. Houve uma oposição 

dos movimentos ambientalistas e do arquiteto Pinedo24 para a inclusão o Parque Central e 

                                                 
24 Arquiteto morador de uma das casas lindeiras ao parque e que participa do movimento ambientalista. 
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negociou-se pelo menos a extensão da Avenida Pereira Barreto no novo limite do projeto. 

(informação verbal)25

 

Existem controvérsias quanto a inclusão da Pereira Barreto nos limites do Eixo, conforme 

Fátima Carvalho, presidente do Conselho Municipal da Habitação e participante do 

movimento por moradias populares, que entende que o projeto Eixo deveria estar 

circunscrito ao entorno do rio Tamanduateí. 

 

Para melhorar a atratividade do Epac pensou-se na instalação do Imax26, mas havia as 

dificuldades de financiamento do equipamento. 

 

E assim, foi inserido o eixo da Pereira Barreto nos limites do Projeto Eixo Tamanduatehy, 

com a supressão do Parque Central e do Epac que tinha o papel de ser um equipamento 

motor de atração e reconversão urbana. 

 

Leandro Freitas substituiu Jayme Marques como Diretor de Projetos Urbanos e passou a 

coordenar os trabalhos. 

 

Ele vinha da iniciativa privada, como funcionário da Pirelli em seu ramo imobiliário e era 

interlocutor com a cidade do projeto Cidade Pirelli, cuidando da implementação do 

empreendimento, buscando investidores e coordenou os trabalhos, junto à Pirelli, de 

realização das obras de intervenção da Operação Urbana Pirelli. Ele era o representante da 

Pirelli nas mesas de negociações junto à prefeitura sobre a Operação Urbana Pirelli.  

 

Como coordenador do Projeto Eixo Tamanduatehy, por orientação do Secretário Irineu 

Bagnariolli, visitava as indústrias do Eixo para divulgar o projeto e levantar as perspectivas 

das empresas em relação à permanência ou não na cidade. Ficou no cargo de Diretor de 

Projeto até outubro de 2004, sendo substituído por Maria Thereza Andreatta, sua assistente. 

 

 

 
 
 
 
                                                 
25 BAGNARIOLLI, Irineu, em entrevista concedida em 5 de agosto de 2005. Anexo, p. 258. 
26 Cinema 3D com sofisticado equipamento em áudio e vídeo, com projeções de imagens holográficas ou em três 
dimensões projetadas em tela de 360 graus, ainda inexistentes na América Latina. (FIGUEIREDO, 2005:300) 
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4.4 QUARTA FASE DO PROJETO 

 
Com a reeleição de João Avamileno para prefeitura de Santo André para o período de 2005 

a 2008, o projeto se manteve como prioridade do governo, mas deixou de estar sob a 

coordenação de um departamento e passou para uma gerência.27. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano fundiu-se com a Secretaria de Habitação, 

tornando-se Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sob o comando da 

arquiteta Rosana Denaldi28. 

 

O Departamento de Projetos Urbanos, onde anteriormente o projeto estava locado, foi 

extinto e absorvido pelo Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos, que nasceu 

do antigo Departamento de Desenvolvimento Urbano, que continha a Gerência de 

Planejamento e a Gerência de Projetos Urbanos. O Projeto Eixo Tamanduatehy passou a 

ser gerenciado pela Gerência de Projetos Urbanos. 

 

O arquiteto Joel Pereira Felipe, além de responsável pela área de Planejamento, 

coordenava o Projeto Eixo Tamanduatehy, o Projeto Centro e Centros de Bairros, as 

políticas habitacionais e o CEDOC – Centro de Documentação29. 

 

O Projeto Eixo Tamanduatehy, agora numa gerência, continuava acompanhando os 

empreendimentos pontualmente, conforme a entrada dos projetos para a aprovação no 

Departamento de Controle Urbano, da mesma Secretaria. Caso se tratasse de projeto em 

área do Eixo, ele deveria receber as diretrizes do Projeto Eixo, ou seja, da Gerência de 

Projetos Urbanos. 

 

Estas diretrizes procuravam solicitar do empreendedor contrapartidas para melhorar a 

paisagem urbana e conseguir dele uma melhor inserção do empreendimento na cidade. 

 

É deste período a implantação da TIM na área da Cidade Pirelli, como promessa de um 

novo tempo para o projeto Eixo, com a atratividade da TIM que acenou com a possibilidade 

de montadoras de celulares virem a se instalar na área. 

                                                 
27 Na estrutura da Prefeitura, o 1º escalão é constituído pelas Secretarias, o 2º, pelos Departamentos que contêm 
as Gerências, que são o 1º escalão de funcionários de carreira. Para o cargo de gerente não é possível o 
comissionamento. 
28 Rosana Denaldi era a Secretária de Habitação na gestão anterior e com a saída de Irineu Bagnariolli, passou a 
comandar a pasta desta nova Secretaria. 
29 O CEDOC  formará uma biblioteca e está digitalizando plantas e projetos arquivados da prefeitura. 
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Sidney Muneratti, ex-diretor de Recursos Humanos da Pirelli, descreve o empreendimento 

da TIM: 
Então, todos (os galpões) estão sendo reformados. Aquele prédio onde 

ficava a Cabos, aquele prédio (administrativo) está alugado, deve ter um 

destino corporativo. Atrás, já estão os novos prédios da TIM. 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 Informação. Todo o setor de recepção 

e emissão. É um local bastante interessante. Desses em que você entra e se 

sente realmente num filme de ficção científica.(informação verbal)30

 
Com a perspectiva da instalação desta empresa na Cidade Pirelli, existiu a possibilidade de 

um novo tempo para o projeto Eixo Tamanduatehy com a instalação do terciário avançado, 

que agrega valor e poderá atrair outras empresas, como havia sido planejado pelos 

pioneiros do projeto: 
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. (informação verbal)31

 

Além disso, a equipe do Eixo participou do processo de elaboração do edital do Concurso 

Público Nacional de Anteprojeto para a Universidade Federal do ABC, a ser implantada na 

área da antiga garagem municipal, na Avenida dos Estados. O concurso teve a promoção 

do Ministério da Educação, do Instituto dos Arquitetos do Brasil e da Prefeitura de Santo 

André e foi realizado em dezembro de 2005. 

 
A construção da UFABC funcionaria como motor para o projeto: 

Porque uma Universidade Federal é uma universidade relacionada com 

aquele tripé: do ensino, pesquisa e extensão que não existe nas 

universidades privadas do ABC. [...] Você tem duas vantagens que a 

diferenciam radicalmente das universidades privadas do ABC: primeiro, é que 

atraem estudantes de toda parte, de outras cidades do Estado de São Paulo, 

de 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. 

                                                 
30 MUNERATTI, Sidnei, em entrevista concedida em 27 de outubro de 2005. Anexo, p. 287 e 288. 
31 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 202. 
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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 e que é 

completamente diferente daquilo criado pelas universidades privadas, nos 

moldes daquelas que atuam no ABC.(informação verbal)32

 
Também estava em estudos a implantação de um condomínio residencial pela FUNCEF, 

com incorporação da Rossi, na antiga área do Shopping Global na Avenida dos Estados, 

junto ao Auto Shopping Global, para 1100 famílias em um terreno de 145.000 m². A diretriz 

solicitada foi a divisão do único condomínio fechado em vários, com a criação de viário 

público (pista local da Avenida dos Estados, avenida de fundo da gleba, junto à ferrovia), 

doação de área para equipamento público e previsão de área comercial. 

 

A Goldfarb estava com um projeto para um Conjunto Habitacional Horizontal para 330 

unidades residenciais na área da antiga fábrica de fertilizantes IAP-Copas, na Avenida 

Industrial, próximo da Nova Rodoviária (Tersa). Foi solicitada faixa de terreno junto à 

Avenida Industrial para duplicação da mesma, faixa de fundo do terreno para a futura via do 

trem e doação de área para equipamento com a preservação de um edifício da antiga 

fábrica. 

 

Havia ainda o acompanhamento do projeto de uma passarela sobre a Avenida Pereira 

Barreto a ser construída pela MZM Empreendimentos como diretriz de Pólo Gerador de 

Tráfego do Shopping Lar Center. 

 

Era deste período a elaboração de uma operação para viabilizar uma Avenida marginal no 

Córrego Apiaí. A perspectiva da implantação da via surgiu a partir da necessidade de 

melhorar a acessibilidade no local. Dois empreendedores, a indústria de pneus Bética que 

queria construir uma fábrica, e a Construtora Gozzi, que pretendia empreender um 

condomínio industrial, não tinham acesso a seus terrenos por via. O córrego Apiaí corta 

seus terrenos, impedindo o acesso à única via marginal, sendo interessante a construção da 
outra via marginal. 

 

A prefeitura, através do projeto Eixo (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) e 

da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional entrou em contato com os proprietários 

dos terrenos lindeiros ao córrego, propondo que todos os proprietários contribuíssem para a 

viabilização da marginal. As negociações estão na pendência da adesão do SEST-SENAT, 

                                                 
32 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 203. 
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que possui 500 m de testada para a via, mas os demais proprietários estão dispostos a 

contribuir e, em troca, está sendo estudada a contrapartida pública na forma de 

transferência de potencial construtivo a ser aplicado em outras áreas e do uso do 

instrumento Dação em pagamento em troca do financiamento da obra. 

 

 

4.5  CONCLUSÃO 
 
Após um primeiro momento de lançamento do projeto, quando os holofotes estavam 

focados em Santo André, havia uma expectativa sobre os caminhos que o projeto 

percorreria. Neste segundo período, de continuidade do projeto, a equipe de coordenação 

do projeto33 limitou-se a fazer o gerenciamento dos empreendimentos conforme eles se 

instalavam em Santo André, retrocedendo em alguns aspectos também na proposta do 

projeto urbano, com um projeto menos ousado e limitado ao alcance das intervenções. 

A morte de Celso Daniel em 2002 contribuiu para um arrefecimento da atuação da equipe 

do projeto e uma perda da força política junto à administração. O projeto deixa de ser uma 

prioridade do governo, com a gestão política do projeto comprometida. 

 

Poucos empreendimentos aconteceram e algumas grandes operações como o Global 

Shopping acabaram não acontecendo. Porém, com a perspectiva do Plano Diretor de 2004, 

um novo período está lançado para o projeto, com a aplicação dos instrumentos do Estatuto 

das Cidades. 

 

                                                 
33 Com diversos coordenadores: Ênio Moro, Jayme Marques, Leandro de Freitas, Maria Thereza Andreatta e Joel 
Pereira Felipe.. 


