
 
 

 

 
Ata da 1ª Reunião da Comissão Especial de Direito Urbanístico, realizada em 

18 de março de 2022 
 

Aos 18 dias do mês de março, às 18:00 horas, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão Especial de Direito Urbanístico, via plataforma digital Zoom, cuja pauta 
estabelecida foi: (i) apresentação da Comissão e seu membros; (II) 
compartilhamento dos Objetivos da CDU e seu Regimento Interno; (iv) o convite 
para a construção de Plano de  Ação. Iniciados os trabalhos os integrantes fizeram 
sua breve apresentação e foi compartilhado o rol exemplificativo das pautas de 
atuação da Comissão de Direito Urbanístico: a) habitação; b) mobilidade; c) 
metrópole; d) planejamento; e) patrimônio; f) cidade inteligente; g) Direito à cidade. 
Com relação aos objetivos foi apresentado seu conteúdo: (i) disseminar o 
conhecimento relativo ao direito urbanístico; (ii) capacitar profissionais da área 
jurídica para atuação no campo do direito urbanístico junto à sociedade civil, 
instituições públicas e mercado;(iii) promover o estudo e a compreensão dos 
instrumentos jurídico-urbanísticos, a serem utilizados para a melhoria da qualidade 
de vida nas cidades; (iv) fomentar discussões sobre temas relacionados à cidade;(v) 
incentivar a integração do setor público, do setor privado, da sociedade civil na 
busca de cidades socialmente justas e ambientalmente sustentáveis;(v) colaborar 
para o desenvolvimento de melhores práticas administrativas no campo do direito 
urbanístico, promovendo a gestão democrática das cidades em seus diversos níveis 
e escalas, com processos público-participativos eficientes e responsivos. O plano de 
ação será construído coletivamente e espera-se que sua definição para esse ano 
esteja pronta em final de Abril, no que concerne ao curto prazo definimos que (i) as 
reuniões de apresentação da CDU junto ao Poder Executivo, Legislativo e Tribunal 
de Contas serão inciadas  (ii) faremos reunião para todas subseções da OAB, 
sentido de apresentar a CDU e incentivar a sinergia e construção de rede no Estado. 
Por fim, registramos que OAB está equipada para que sejam realizados fóruns e 
audiências públicas, para discussão de temas relevantes ligados a cidade. Anexa a 
essa ata segue a apresentação e lista de presença. Encerrou-se a reunião às 19 
horas e 20 minutos, com a assinatura do presente na lista entregue à Secretaria das 
Comissões. 

 

Lilian Regina Gabriel M. Pires 
Presidente Comissão Especial de Direito Urbanístico 

Waleska Miguel Batista 
Secretaria da Comissão Especial de Direito Urbanístico 

 
 
 



 
 

 
Aos 18 dias do mês de março, às 18:00 horas, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão Especial de Direito Urbanístico, via plataforma digital Zoom, 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 

1. Lilian Pires 
2. José Aparecido 
3. Débora Sotto 
4. Waleska Miguel Batista 
5. Mariana Mencio 
6. Mariana Moreira 
7. Alexandre Alvin 
8. Tatiana Tucunduva 
9. Felipe Rightti 
10. Nelson Saule Júnior 
11. Júlia Silva 
12. Rosane Tieno 
13. Andrea Tourinho 
14. Ariane Wady 
15. Leonardo Franchi 
16. Luiz Pedretti 
17. Rita Gonçalvez 
18. Simone Gatti 
19. Yara Cristina Gabriel 
20. Grace 
21. Fernando Bruno 
22. Guadalupe 
23. Marilia Camargo 

 
 
 


