ATA DE 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO
URBANÍSTICO, REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2019.

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (05/06/2019), às doze horas
(12h), na sede a OAB , situada na Praça da Sè, 385, 4º quarto andar , foi instalada a 2ª
Reunião Ordinária da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de São Paulo, no exercício de 2019-2021, sob a condução da Presidente da
Comissão, Dra. Lilian Regina Gabriel Moreira Pires. Estiveram presentes a VicePresidente, Dra. Mariana Chiesa Gouveia Nascimento e o Secretário-Geral, Dr. Eduardo
Stevanato Pereira de Souza, além dos membros conforme lista de presença anexa.
1. Verificação de Quórum e Abertura. Verificada a existência de quórum, a
Presidente, Dra. Lilian Regina Gabriel Moreira Pires declarou aberta a reunião;
2. Entrega de documento. A Presidente, compartilhou com todos material documento
constando (i) definição dos núcleos (ii) os objetivos da comissão (iii) a forma de
comunicação interna da Comissão (iv) a comunicação externa com a Comissão deverá
ser realizada por meio do e-mail sc.expedientes@oabsp.org.br ;
3. O papel dos núcleos. A Presidente rememorou que a divisão em núcleos tem a
finalidade única de potencializar o trabalho da Comissão e que a unidade estará refletida
na sinergia entre todos. Os integrantes da Comissão deverão se candidatar aos núcleos
desejar, não existindo nenhum problema em atuar em todos, em parte deles ou em
apenas um.
4. INFORMES GERAIS:
A. Realização de evento em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e
Energia. Os participantes foram informados pela Presidente da realização, no dia 13 de
setembro, de evento de mobilidade e sustentabilidade, ligado ao Dia Mundial Sem
Carro, no dia 22 de setembro. Serão discutidos, na ocasião, temas relacionados à
qualidade do ar, infraestrutura, mobilidade, políticas públicas, entre outros. Na
sequencia pretende-se instituir o Pedala OAB, no sentido de sensibilizar a causa da
mobilidade ativa.
B. Pedido da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência.

Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência solicitou colaboração, em especial dos
profissionais da arquitetura, no Projeto do Plano Estadual de Valorização da Advogada
e do Advogado com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo.
C. Documentação Técnica produzida pela Emplasa.
Necessária à discussão relativa ao acervo técnico da Emplasa, que será enviado para o
para o ICG. Foi ressaltada a importância do material produzido e como será a condução
e tratamento relativa a produção, guarda e disponibilização do respectivo material
5. Temas gerais
Foram discutidos temas gerais pelos presentes;
6. Encerrou-se a reunião às 13.15 horas, com a assinatura dos presentes na lista
entregue a Secretaria das Comissões
______________________________________
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires
Presidente da Comissão

______________________________________
Mariana Chiesa Gouveia Nascimento
Vice-Presidente da Comissão

____________________________________
Eduardo Stevanato Pereira de Souza
Secretário

