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ATA DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BENFEITORES DE INTERLAGOS COM A  
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO E BANCO ITAÚ   

  
  

Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e oito, às 10:00 horas no gabinete do 
Subprefeito da Subprefeitura Capela do Socorro foi realizada Reunião com as 
presenças: 
Representando a Subprefeitura - Sr. Waldir Ferreira – Subprefeito; 

         - Sr. Carlos Habe – Coordenador da CPDU; 
         - Sr. Ademir Morais Mata – Engenheiro chefe de obras; 

Representando o Banco Itaú     - Sr. Yodo Komatsu – Superintendência de Arquitetura; 
Representando a SBI                - Sr. Mario Luiz Spinicci; 
                                 - Sr. Dittmar Woelz; 
                        - Sr. Mauricio Bethonico. 
O assunto objetivo da reunião, Revitalização da Praça Prof. Mello e Souza e seu 
entorno foi  apresentado, discutido e deliberado como segue: 
 
I - Situação 
 
A SBI informou aos presentes que a Praça Prof. Mello e Souza e seu entorno, utilizada 
especialmente durante os dias úteis como estacionamento dos clientes da Agencia do 
Banco Itaú se apresenta abandonada, com muita sujeira, sem iluminação e é explorada 
por um flanelinha tomador de conta dos veículos e por vendedores de água de coco e 
salgados. Este logradouro serve também como retorno de veículos que transitam pela 
Av. Robert Kennedy no sentido bairro-cidade. As ruas Trasíbulo Pinheiro de 
Albuquerque e Santana do Parnaíba, que se iniciam na Praça, estão bloqueadas 
conforme lei aprovada pela Câmara dos Vereadores de SP e aprovação do CET. À 
noite este espaço público é utilizado pelos freqüentadores das casas noturnas para 
reuniões ruidosas e ações proibidas. 
 
2 - Proposta 
 
A SBI tinha proposto revitalizar este logradouro construindo passeios, áreas verdes 
com jardins e adotar um sistema de iluminação de praça pública. Em contato com o 
Banco Itaú com objetivo de formalizar uma parceria entre o Banco e SBI para 
manutenção da praça, tomamos conhecimento de um estudo da Área Técnica do 
Banco para a revitalização da Praça Prof. Mello e Souza. Como a SBI possui o 
levantamento cadastral da área, ela se propôs a realizar um projeto baseado nos 
planos do Banco e nas ações da Subprefeitura para o local. A SBI, portanto, estaria 
promovendo a interface entre o Banco e a Subprefeitura. 
 
3 – Parecer do Banco Itaú 
 
O Sr. Yoko Komatsu informou que o Banco Itaú está de acordo em participar do projeto 
de revitalização da Praça Prof. Mello e Souza com o fornecimento de material 
necessário para a revitalização pretendida, mas não se dispõe a arcar com custos de 
asfaltamento e nem com custos de manutenção do logradouro. Este informou ainda 
que o gerente da Agencia do Itaú Av. Kennedy não tem interesse que o entorno da  
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Praça seja usado como estacionamento pelos seus clientes visto que o 
estabelecimento bancário tem seu próprio estacionamento. 
 
4 - Deliberação 
 
Diante do desinteresse da Agencia do Banco Itaú em utilizar o entorno da Praça como 
estacionamento, foi definido que um novo projeto será elaborado pela Subprefeitura e 
SBI eliminando a área de estacionamento e expandindo a área para transeuntes e 
cadeirantes, assim como a área verde com novo paisagismo. Os responsáveis pelo 
projeto serão os Srs. Carlos Habe e Mário Luiz Spinicci e a apresentação deste, com o 
orçamento da mão de obra e dos materiais necessários a sua execução, será 
encaminhado ao Banco Itaú até 30 de maio de 2008. 
Com base neste projeto o Sr. Yoko Komatsu submeterá os custos para aprovação do 
Banco Itaú e comunicará à Subprefeitura e SBI a posição do Banco Itaú até 13 de 
junho de 2008. 
A SBI será a mantenedora da Praça conforme acordo em vigor assinado com a 
Subprefeitura. 
 
Finalizando a reunião a SBI agradeceu a Subprefeitura e ao Banco Itaú pela presença 
e disposição de colaborar em pró do Bairro de Interlagos e seus moradores.  
 
São Paulo, 13 de maio de 2008 
 
 
 
 
--------------------------------------------   --------------------------------------------------- 
Dittmar Woelz               Mauricio Bethonico 
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