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Às 15h08, do dia 26 de maio de 2021, Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de 1 

Gestão Financeira da SPUrbanismo e representante suplente da SPUrbanismo, toma 2 

a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a 8ª Reunião Extraordinária 3 

do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – GG 4 

OUCAE, com pauta proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portarias de 5 

Nomeação: Publicação D.O.C. – Portaria SGM 157, de 19 de maio de 2021, designa o 6 

senhor JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e a senhora GABRIELA DA SILVA 7 

MEDEIROS, para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 8 

representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, integrarem o 9 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada; Publicação 10 

D.O.C. – Portaria SGM 167, de 20 de maio de 2021, designa o senhor  FERNANDO 11 

HENRIQUE GASPERINI e a senhora  MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NIY, 12 

para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como representantes da  13 

São Paulo Urbanismo, integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana 14 

Consorciada Água Espraiada; Publicação D.O.C. – Portaria SGM 167, de 20 de maio 15 

de 2021, designa a senhora  MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES, para, na 16 

qualidade de titular, e como representante da  Subprefeitura Santo Amaro, integrar o 17 

Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada; Ordem do Dia: I. 18 

Deliberação: Contratação de Equipe para Manutenção e Conservação das áreas 19 

desapropriadas pela OUCAE, SEI nº 7810.2021/0.000.711-4. Verifica a presença dos 20 

seguintes representantes: Maria de Fátima do Nascimento Niy, representante suplente 21 

da São Paulo Urbanismo; José Armênio de Brito Cruz, representante titular da 22 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento– SMUL; Gabriela da Silva 23 

Medeiros, representante suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo e 24 

Licenciamento– SMUL; Dawton Roberto Batista Gaia, representante titular da 25 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Denise Maria Saliba Dias 26 

Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – 27 

SMT; Erika Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e Meio 28 

Ambiente – SVMA; Lucia Noemi Simoni, representante suplente da Secretaria 29 

Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Maria José Gullo, representante titular 30 

da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Antônia Ribeiro Guglielmi, 31 

representante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – 32 

SIURB; Gilberto Ulanin, representante suplente da Subprefeitura de Santo Amaro; 33 

Marina Mansur Reis, representante titular da Subprefeitura do Jabaquara; José 34 

Orlando Ghedini, representante titular do Movimento Defenda São Paulo; Catharina 35 
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Christina Teixeira representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; 36 

Eduardo Della Manna, representante titular Sindicato das Empresas de Compra, 37 

Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo 38 

– SECOVI; Maria Lúcia Refinetti R. Martins, representante titular da Faculdade de 39 

Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/USP. No decorrer da 40 

reunião, registra-se a presença dos seguintes representantes: Sheila Mendes do 41 

Nascimento representante titular Associação dos Representantes dos Moradores de 42 

Favela do Perímetro da Operação Urbana e Nelson Ferreti Filho, representante 43 

suplente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB. Após leitura das Portarias de 44 

Nomeação, passa à Ordem do Dia. Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Gerente de 45 

Planejamento e Monitoramento da SPUrbanismo, apresenta pauta de deliberação 46 

relativa à Contratação de Equipe para Manutenção e Conservação das áreas 47 

desapropriadas pela OUCAE (SEI nº 7810.2021/0000711-4), ressaltando ser demanda 48 

recorrente da população e da Subprefeitura do Jabaquara, tendo em vista que estas 49 

desapropriações ocorreram há anos, demonstrando em planta e com fotos a grande 50 

quantidade de imóveis vazios que acumulam entulhos e carecem de ações de 51 

zeladoria. Retoma o assunto da limpeza dos terrenos, iniciado na 59ª Reunião 52 

Ordinária, mas que não houve quórum e tempo hábil para fazer esgotar o debate. 53 

Aponta grande quantidade de imóveis com imissão na posse cumprida, dentre a 54 

totalidade dos imóveis em processo de desapropriação, no âmbito da OUCAE. 55 

Demonstra que, do total de 370 imóveis para a execução da Via Parque, 134 56 

encontram-se com imissão na posse cumprida. Sobre as áreas a serem destinadas ao 57 

uso habitacional de interesse social, dos 120 imóveis previstos, 70 já tiveram imissão 58 

na posse cumprida, destacando que todas essas áreas precisam ser cuidadas pela 59 

Municipalidade enquanto as intervenções não são executadas. Argumenta que a 60 

proposta de deliberação acerca da limpeza das áreas tem como resultados esperados 61 

ações simultâneas, apontando que há vigente contrato de segurança e vigilância pela 62 

SPObras, o que tem reduzido ocupações irregulares. Observa trabalho social que a 63 

companha essas áreas e, ao longo dos anos, produção habitacional pública em 64 

diversas áreas desapropriadas. Contudo, reflete que falta uma peça no conjunto de 65 

ações em relação a esses imóveis, a qual atribui ser a necessidade de manutenção 66 

dos imóveis, com objetivo de melhorar a qualidade de vida, preservar a saúde pública, 67 

dar maior segurança para os pedestres, inibir ocupações irregulares, bem como 68 

proporcionar usos temporários. Justifica os argumentos por meio de cronograma de 69 

ações simultâneas para os imóveis, prevendo que a deliberação ora apresentada visa 70 
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à conservação e manutenção das áreas entre 2021 e 2022,tendo em vista a previsão 71 

de retomada das obras de produção habitacional a partir de 2023, destacando ações 72 

vigentes de vigilância e segurança paralela à proposta de contratação. Destaca apoio 73 

da Subprefeitura Jabaquara e dos moradores, bem como trabalho técnico social para 74 

completar o conjunto de ações simultâneas, destacando a necessidade de realização 75 

do leilão para que haja recursos para executar as obras de habitação de interesse 76 

social e da Via Parque no prazo planejado. Apresenta que há cerca de 58 mil metros 77 

quadrados a serem conservadas inicialmente, destacando necessidade de retirada de 78 

grandes volumes de entulho. Demonstra detalhamento da mão de obra, equipamentos 79 

e custos estimados em R$ 4.025.079,01, utilizando três equipes por mês, pelo período 80 

de doze meses. Retoma que, na 59ª Reunião Ordinária, foi demandado como seria a 81 

equipe padrão de manutenção de vias, logradouros e áreas públicas, valendo-se de 82 

modelo de Ata de Registro de Preço usada para a elaboração da proposta para a 83 

deliberação na 59ª Reunião Ordinária, que venceu em 15/05/2021, mas que é uma 84 

equipe padrão que produz trabalho de zeladoria no âmbito das subprefeituras. Sobre a 85 

necessidade de recursos, elucida que não será mais por meio da ata de registro usada 86 

no embasamento do orçamento estimado, sendo buscada alternativa mais rápida para 87 

assumir esse trabalho. Uma alternativa é a Subprefeitura Jabaquara sub-rogar 88 

contrato para esta ação. Sr. Eduardo Della Manna, representante titular do SECOVI, 89 

demonstra surpresa em relação à situação dos imóveis, refletindo ser acúmulo de dez 90 

anos de falta de ações que deveriam ter sido tomadas pela Subprefeitura Jabaquara, 91 

questionando qual o motivo dessas ações não terem sido realizadas pela 92 

subprefeitura, que é o órgão responsável pela manutenção e conservação das áreas 93 

públicas. Considera que o vácuo apontado na explanação quando apresentado o 94 

cronograma de ações simultâneas trata-se de falta de planejamento, que não deveria 95 

ter ocorrido. Por fim, questiona qual o valor do recurso livre hoje disponível para 96 

investimento no âmbito do quadro financeiro da OUCAE. Sra. Maria Teresa Stape 97 

Affleck responde que a Subprefeitura Jabaquara não teve recursos para absorver 98 

esse passivo da Municipalidade, fruto do descompasso entre as desapropriações e a 99 

produção habitacional, de modo que ó órgão não conseguiu conservar a área, pois 100 

não dispunha de recursos para tal, sendo esse o objetivo desta reunião. De fato, o 101 

planejamento não foi capaz de perceber o descompasso em decorrência da escassez 102 

de recurso que atrasou a execução das intervenções de habitação de interesse social 103 

em relação ao grande volume de imissões de posse fruto dos processos de 104 

desapropriações no âmbito dos contratos dos lotes 1 a 4. Retoma que houve esforços 105 
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ao longo de 2019 para evitar ocupações irregulares, desde o contrato de vigilância até 106 

as cessões de uso das áreas, a título precário. Contudo, não foram suficientes para a 107 

conservação de muitas delas. Quanto ao saldo de recursos disponíveis para novas 108 

deliberações, Sra. Maria de Fátima do N. Niy informa que, em 31/03 havia cerca de 109 

R$ 70,0 milhões de saldo financeiro total, sendo já reservados, para o orçamento de 110 

2021, R$ 30,0 milhões para o primeiro semestre, restando ainda previsão de 111 

solicitação de reserva para contratos em andamento e para contratar projeto para o 112 

Grupo 3 de HIS, a reserva de aproximadamente R$ 20 milhões a serem gastos ainda 113 

este ano. Explica que, do ponto de vista financeiro, não há recurso livre, dependendo 114 

da execução do leilão para executar as intervenções em andamento. Sr. José 115 

Orlando Ghedini, representante titular do Movimento Defenda São Paulo, retomar 116 

que solicita há anos transparência nos gastos da OUCAE, demonstrando surpresa na 117 

convocação de reunião para deliberar sobre nova despesa de recursos no âmbito da 118 

OUCAE, sendo que a Operação Urbana se encontra sem recursos. Recupera que, 119 

outrora, o GG OUCAE não foi consultado sobre o comprometimento dos gastos 120 

maiores e coloca-se espantado com pedido de recurso pra manutenção de próprios 121 

municipais que tiveram imissão na posse há cinco ou seis anos, de modo que os 122 

imóveis já estavam abandonados e cheios de entulho. Reflete que limpar esses 123 

terrenos agora seria inócuo e promoveria desperdício de recursos, de modo que 124 

poderiam ser ocupados irregularmente previamente ao início das obras que serão 125 

iniciadas daqui a dois ou três anos, sendo que poderia ser previsto que a limpeza do 126 

terreno seja feita como início da obra, previamente à execução da fundação das 127 

edificações. Pondera que o gasto seria redundante e acarretaria desperdício de 128 

recurso público. Aponta que cabe à Municipalidade limpar as calçadas. Estima que o 129 

valor solicitado equivale a cinquenta unidades habitacionais, ou elaboração de projeto 130 

para cerca de quinhentas unidades habitacionais, posicionando-se contrário à 131 

deliberação. Sra. Maria Lucia Refinetti R. Martins se sente contemplada nas falas 132 

anteriores, de modo a não repetir o que já foi exposto, uma vez que não cabe a esse 133 

Grupo de Gestão autorizar a contratação desse tipo de despesa. Diante do 134 

desconforto do assunto ter sido colocado em pauta na 59ª Reunião Ordinária, releu a 135 

legislação sobre as operações urbanas, de modo a ser claro que os recursos oriundos 136 

do instrumento só podem ser gastos em ações de investimento. Sobre o papel do 137 

grupo de gestão, sente-se segura em se colocar contrária à propositura, por  estar em 138 

desacordo à legislação que regra as operações urbanas, a OUCAE e o Plano Diretor 139 

Estratégico. Afirma que não é cabível a este GG OUCAE autorizar qualquer ação de 140 
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limpeza e conservação não esteja diretamente ligada ao escopo das ações da 141 

OUCAE, quando desvinculado de obras. Reflete que a OUCAE tem feito tantas ações 142 

assessórias que o recurso é gasto sem cumprir seu objetivo principal. Resume que a 143 

proposta é descabida em relação ao conceito da natureza das ações que podem ser 144 

financiadas pelos  recursos da OUCAE e perpetua os problemas do passado, 145 

utilizando recursos já comprometidos para ações assessórias. Sugere que se pensem 146 

alternativas para ocuparas áreas para uso público, ainda que temporário. Sra. Erika 147 

Valdman questiona quais áreas serão para HIS e quais são para a execução do 148 

parque linear, pois não há previsão de início para as obras da intervenção da Via 149 

Parque. Pergunta o que será feito com essas áreas, o que é respondido pela Sra. 150 

Maria Teresa Stape Affleck que ações paralelas de usos temporários não estão na 151 

proposta, mas poderá ser feita a partir dessa proposta. Sobre as explanações 152 

anteriores, informa que há planejamento para a limpeza da área. Reflete que o custo 153 

para limpar a área previamente ao início de obra, sendo caracterizado no contrato 154 

como ações preliminares, de modo que o valor será gasto em algum momento. Explica 155 

que serão inicialmente catorze áreas para HIS e três áreas de Via Parque. Acha 156 

interessante a proposta de pensar usos temporário para as áreas da Via Parque. Sr. 157 

Eduardo Della Manna questiona a origem do entulho acumulado nos imóveis, 158 

supondo ser de origem clandestina, demandando se caberia ao serviço de vigilância 159 

contratado fiscalizar essa ação. Sra. Maria Teresa Stape Affleck responde que o 160 

transbordo clandestino só pode ser combatido pela polícia em ação em flagrante, não 161 

sendo esse o papel do contrato de segurança da SPObras. Sr. José Armênio de 162 

Brito Cruz, se solidariza à indignação que todos que acompanham a OUCAE 163 

enxergam. Concorda que o papel da operação urbana é transformar o território, de 164 

modo que os terrenos desapropriados existem para cumprir os objetivos da operação 165 

urbana. A OUCAE tem problemas históricos, com problemas de contratos, de modo 166 

que não caminhou conforme o desejo de todos e esse descompasso ensejou o pedido 167 

de recurso da deliberação desta reunião, para não prejudicar os moradores da região. 168 

Justifica que o poder público se esforça para viabilizar o leilão e coloca-se favorável à 169 

manutenção das áreas nesse momento, para não agravar a situação atual. Sra. 170 

Catharina Christina Teixeira, representante titular do IAB-SP, coloca como as 171 

demais falas da sociedade civil a indignação sobre o passivo que a OUCAE está 172 

enxergando como custo extraordinário, na medida em que a OUCAE paga pela 173 

vigilância dos terrenos. Pondera que segurança não é somente em relação à 174 

possibilidade de ocupação irregular dos imóveis, mas abrange também a guarda do 175 
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patrimônio com ações de zeladoria, de modo que isso pode acarretar passivo 176 

ambiental para a operação urbana e, como consequência, inviabilizar o uso 177 

habitacional desses imóveis. Sendo assim,  a OUCAE não pode se responsabilizar por 178 

mais essa despesa decorrente da falta de gestão e controle das áreas públicas. Critica 179 

a convocação de Reunião Extraordinária chamada às pressas para autorizar gasto a 180 

partir do próximo mês, antes da liberação do leilão, sendo previstos gastos a partir de 181 

junho de 2021. Coloca-se contrária a esta deliberação para ações de manutenção. 182 

Indaga qual a participação da Prefeitura Municipal de São Paulo em relação a 183 

despesas para salvaguarda do patrimônio público, pois, na medida em que a proposta 184 

não entra como item de planejamento explicitamente nas planilhas financeiras, 185 

Preocupa-se que essa responsabilidade seja jogada para o colegiado da maneira 186 

como exposta. Sr. José Orlando Ghedini explica que os entulhos não foram 187 

despejados por transbordo, pois os caminhões não acessam a maioria dessas áreas. 188 

Acredita que os entulhos tenham sido despejados ao longo dos anos. Expõe que os 189 

imóveis nunca foram limpos e interroga se pagarão por limpeza mensal. Sra. Maria 190 

Teresa Stape Affleck esclarece que o contrato é mensal, mas que os terrenos não 191 

serão limpos mensalmente, de modo que a contratação prevê ordem de serviço para 192 

limpar os terrenos e não executar limpezas periódicas em cada terreno. Sr. José 193 

Orlando Ghedini questiona como o colegiado seria informado sobreas limpezas dos 194 

terrenos e como evitarão ocupações irregulares nos terrenos limpos. Sra. Maria Lucia 195 

Refinetti R. Martins admira o esforço dos servidores públicos em tentar achar solução 196 

enquanto funcionários públicos. Contudo, nesse descompasso que teve enorme 197 

número de famílias em auxílio aluguel em muito mais tempo do que se previa, o que 198 

culminou, na Lei da Chucri Zaidan, em impedimento a novas remoções para evitar 199 

onerar ainda mais a OUCAE com despesas de atendimento provisório e evitar novos 200 

passivos. Assim, propõe que primeiro se resolva o que fazer temporariamente com os 201 

terrenos, para somente depois se prever recursos para eventual ação previamente aos 202 

usos temporários. Pondera que a experiência observa que limpar sem ação de uso 203 

efetivo dos imóveis será inócuo e os terrenos estarão novamente sujos quando do 204 

início das obras. Sra. Sheila Mendes do Nascimento aponta sofrer muito com os 205 

entulhos de obras na região e coloca-se à disposição para ajudar. Sr. Eduardo Della 206 

Manna gostaria de pedir opinião em relação à proposta feita pela representante titular 207 

da FAUUSP. Sra. Maria Teresa Stape Affleck considera a proposta interessante, 208 

mas também é de opinião da ação imediata, iniciando com a limpeza das calçadas, 209 

pois demora a fazer levantamento planialtimétrico e encontrar os usos temporários e 210 
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estabelecimento de parcerias, de modo que o planejado para início em junho pode ser 211 

feito em julho. Sr. José Armênio de Brito Cruz concorda com a proposta, mas tem 212 

visão mais pragmática e os tempos são descasados, de modo que as parcerias podem 213 

não andar junto com as ações de zeladoria. Encerrada a discussão,  Sra. Maria de 214 

Fátima do N. Niy coloca o assunto em deliberação, com o compromisso de que será 215 

feito, em paralelo à contratação, planejamento de usos temporários para as áreas 216 

limpas (hortas comunitárias, campo de futebol, espaços de lazer comunitário etc.) e 217 

com solicitação de inclusão destas ações na pauta das reuniões do GG OUCAE, 218 

sendo aprovada por 10 (dez) votos favoráveis, de SPUrbanismo, SMUL, SMT, SVMA, 219 

SEHAB, SIURB, SP-JA, SP-SA, Associação dos moradores de favelas do perímetro 220 

da OUCAE, SECOVI e 3 (três) contrários, de MDSP, IAB-SP, FAUUSP. Durante o 221 

regime de votação, foram feitas considerações dos representantes. Sra. Erika 222 

Valdman pede para complementar a minuta de resolução em tela a fim de acrescentar 223 

artigo ou parágrafo como intuito de contemplar a proposta dos representantes da 224 

sociedade civil de realizar ações paralelas de usos temporários. Sr. Alexandre 225 

Baptista Pires, gerente de Gestão Participativa, declara não ser possível pois a 226 

redação deveria ser precedida de avaliação do jurídico da SPUrbanismo. Sra. Maria 227 

José Gullo, representante titular de SEHAB, observa que SEHAB passa por situação 228 

parecida de ter imóveis desapropriados para HIS e compartilha que sempre envolve a 229 

subprefeitura local pensando alternativas de uso. Exemplifica usos de quadra 230 

poliesportiva, hortas comunitárias, parquinho, praças temporárias e outros usos que 231 

mobilizem a comunidade local a contribuir com a conservação dos imóveis 232 

previamente ao início das obras, sendo favorável à proposta da sociedade civil. Sra. 233 

Catharina Christina Teixeira justifica voto contrário ao criticar a forma como a 234 

proposta foi apresentada, com problemas de planejamento, devendo ter sido pensada 235 

de forma mais ordenada com ações de ocupação posterior dos terrenos. Sr. Eduardo 236 

Della Manna justifica voto favorável diante da situação de precariedade apresentada. 237 

Contudo, pede que seja assumido pelo poder público o compromisso de que, a cada 238 

reunião, sejam apresentadas ao GG OUCAE as ações pós-ocupação dos terrenos 239 

após a limpeza de cada um, em consonância com falas anteriores o que é acatado 240 

pela Sra. Maria de Fátima do N. Niy e pelo Sr. José Armênio de Brito Cruz. Sra. 241 

Maria Lúcia Refinetti Martins justifica manter seu voto contrário uma vez que as 242 

condicionantes propostas pela sociedade civil não incorporaram a minuta de 243 

resolução. Ainda assim se coloca à disposição e declara que se esforçará para 244 

viabilizar usos temporários aos imóveis. Sr. José Armênio de Brito Cruz agradece a 245 
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atitude louvável da representante titular da FAUUSP na reunião e afirma que, ainda 246 

que não constará da Resolução, o registro do compromisso tanto da SPUrbanismo 247 

quanto da SMUL em buscar essas soluções, conforme encaminhado na reunião, que 248 

constará registrado em ata. Esgotada a pauta, Sra. Maria de Fátima do N. Niy 249 

agradece a presença de todos e encerra a reunião às 16h44. 250 

 251 

SÃO PAULO URBANISMO 

Representante Titular          FERNANDO HENRIQUE GASPERINI AUSENTE 

Representante Suplente MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NIY  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL 

Representante Titular          JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  

Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT 

Representante Titular          DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA  

Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

Representante Titular          MARIA JOSÉ GULLO  

Representante Suplente NELSON FERRETI FILHO  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA 

Representante Titular          ERIKA VALDMAN  

Representante Suplente LUCIA NOEMI SIMONI                                             
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF 

Representante Titular          FERNANDO FERNANDES BERNARDINO                                  AUSENTE 

Representante Suplente VIVIAN LIE                                      AUSENTE 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB 

Representante Titular          THOMAS MIGLIORINI CAVELLO AUSENTE 

Representante Suplente ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI  

 

PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO 

Representante Titular          MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES AUSENTE 

Representante Suplente GILBERTO ULANIN                                  

 

PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA 

Representante Titular          MARIANA MANSUR REIS  

Representante Suplente FERNANDO MARCOS FERREIRA AUSENTE 

 

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

Representante Titular          JOSÉ ORLANDO GHEDINI                                

Representante Suplente LUCILA FALCÃO PESSOA LACRETA AUSENTE 

 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB 

Representante Titular          CATHARINA CHRISTINA TEIXEIRA  
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Representante Suplente ESTEVÃO SABATIER SIMÕES FERREIRA     AUSENTE 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA – IE 

Representante Titular          MARCELA GARCIA HENRIQUE                             AUSENTE 

Representante Suplente MARCOS MOLITERNO                                                      AUSENTE 

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS - APEOP 

Representante Titular          ANTÔNIO MARCOS DÓRIA VIEIRA AUSENTE 

Representante Suplente PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIÉ AUSENTE 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI 

Representante Titular          EDUARDO DELLA MANNA                                           

Representante Suplente TÂNIA PANTANO                                                             AUSENTE 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 

Representante Titular          LUIZ ANTONIO DE ANDRADE                                           AUSENTE 

Representante Suplente MÁRCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA                                    AUSENTE 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP 

Representante Titular          MARIA LÚCIA REFINETTI MARTINS  

Representante Suplente JOÃO FERNANDO PIRES MEYER AUSENTE 
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UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM 

Representante Titular          CARLINA HENRIQUE DA SILVA                                        AUSENTE 

Representante Suplente BENEDITO ROBERTO BARBOSA      AUSENTE 

 

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA 

OPERAÇÃO URBANA 

Representante Titular          SHEILA MENDES DO NASCIMENTO                          

Representante Suplente OLAVO GERALDO AUSENTE 

 

 

                                                         


