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PAUTA Discussão com os moradores acerca dos eventuais impactos advindos com a 

transposição da faixa de domínio ferroviário entre a Rua Tenente Pena e a Alameda Dino 

Bueno, no Bom Retiro. 
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1. APRESENTAÇÃO:  

A reunião entre os representantes dos moradores e a equipe técnica de SPUrbanismo foi 

realizada a partir de encaminhamento colhido no âmbito da audiência pública do PIU Setor 

Central realizada em 03.07.2019 em que foram apontados eventuais impactos na realização de 

obra de transposição da faixa de domínio ferroviário com a finalidade de conexão entre a Rua 

Tenente Pena, no Bom Retiro, com a Alameda Dino Bueno, nos Campos Elíseos. 

Os moradores questionaram a viabilidade do projeto tendo em vista que a área que engloba a 

Rua Tenente Pena não teria volume de circulação compatível com a intervenção urbanística e 

apontaram haver pontos de transposição relativamente próximos. 

Sra. Rita Gonçalves, Coordenadora do PIU Setor Central, informou aos presentes tratar de um 

projeto preliminar de implantação e que mediante levantamentos poderá ser feito um 

deslocamento da área de repouso da passarela considerando evitar atingir moradias. 

Os moradores apresentaram questionamentos quanto as implicações da implantação da 

passarela em razão da segurança dos usuários, iluminação, manutenção da estrutura, 

funcionalidade e dimensões do projeto. 

 

 

 

2. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES E TEMAS DEBATIDOS:  

A partir do teor da reunião, ficou ajustado que a equipe técnica de SPUrbanismo fará os estudos 

de viabilidade necessários para o esclarecimento das dúvidas apontadas e posteriormente 

organizará uma agenda para devolutiva aos moradores dos pontos apontados. 


