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Às 14h39 do dia 29 de novembro de 2021, na plataforma Microsoft Teams, Sr. André 1 

Gonçalves dos Ramos, representante titular da SPUrbanismo, toma a palavra, 2 

cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a 183ª Reunião Ordinária da Comissão 3 

Executiva da Operação Urbana Centro. Pauta: Expediente: I. Verificação de Presença; 4 

II. Leitura e Aprovação da ata da 182ª Reunião Ordinária (25/10/2021) da Comissão 5 

Executiva da OU Centro. Ordem do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos 6 

Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 2021; III. Andamento das 7 

Intervenções; a. Censo de Cortiços; HIS Sete de Abril; IV. Deliberação: Proposta de 8 

adesão: SEI 7810.2021/0000899-4. Interessado: Faculdade de Direito – USP. Assunto: 9 

Solicitação de mudança nos índices urbanísticos (ocupação dos recuos); V. 10 

Deliberação: Proposta de Calendário para as Reuniões Ordinárias da Comissão 11 

Executiva da OU Centro em 2022; VI. Informes gerais. Realiza a verificação de quórum 12 

pela presença dos seguintes representantes: André Gonçalves dos Ramos, 13 

representante titular da São Paulo Urbanismo; Giselle Flores Arrojo Pires, representante 14 

suplente da São Paulo Urbanismo; Marina Camargo Ramos, representante suplente da 15 

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Lia Mayumi, representante titular da 16 

Secretaria Municipal De Cultura – SMC; Beatriz Messeder Sanches, representante 17 

titular da Associação Comercial de São Paulo – ACSP; Simone Engbruch Avancini Silva, 18 

representante suplente da Associação Viva o Centro; Marcia Maria Fartos Terlizzi, 19 

representante suplente do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Guido D' Elia 20 

Otero, representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Ana Gabriela 21 

Akaishi, representante suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Suely 22 

Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São Paulo. No decorrer da 23 

reunião foi constatada a presença dos seguintes representantes: Guilherme Henrique F 24 

Del'Arco, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - 25 

SMUL; Juliana Kallas Nassif, representante suplente do Sindicato das Empresas de 26 

Compra, Venda, Locação e Administração de imóveis de São Paulo – SECOVI; Cristina 27 

Gomes Baltazar, representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB. 28 

Segue para a aprovação da Ata da 182ª Reunião Ordinária (25/10/2021) é considerada 29 

aprovada, sem manifestações contrárias. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, 30 

representante suplente da SPUrbanismo e Gerente de Análise Técnica da 31 

SPUrbanismo, apresenta quadro de processos de adesões à OUCentro em tramitação 32 

na SPUrbanismo, atualizado até 17/11/2021, contendo a situação de oito processos em 33 

andamento, com movimentações no âmbito da tramitação interna da gerência, sendo 34 

que um dos processos é objeto de deliberação nessa reunião em item posterior na 35 
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pauta. Sem manifestações, segue-se a pauta. Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente 36 

de Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresenta quadro financeiro com informações 37 

consolidadas até 31/10/2021, com evolução de receita financeira liquida de R$ 123.772, 38 

relativa aos rendimentos no período, com total de receitas de R$ 67.925.881. Informa 39 

que não houve mudança no valor das intervenções concluídas nem nas intervenções 40 

em andamento no período, permanecendo o total executado de R$ 36.592.649. 41 

Finalizou o período com saldo financeiro de R$ 31.333.232, dos quais R$ 3.876.632 42 

encontram-se disponíveis para deliberação. Não apresenta a execução orçamentária 43 

pois não foi possível atualizar o relatório, mas afirma que não houve mudanças em 44 

relação ao apresentado na reunião anterior. Evidenciando-se ausência, na reunião, da 45 

representante de SEHAB que faria o informe sobre o Censo de Cortiços, suspende-se 46 

a apresentação deste item de pauta e segue-se para ao detalhamento da intervenção 47 

HIS Sete de Abril. Sra. Marilú Moura Motta Postól, Gerente de Orçamento, Controle 48 

de Contratos e Avaliação Imobiliária da COHAB-SP, informa que o contrato foi assinado 49 

pouco antes desta reunião acontecer. A empresa contratada é a Terra Nova Engenharia 50 

e Construções LTDA e a previsão da ordem de início de suas atividades está prevista 51 

para 15/12/2021. Apresenta o cronograma físico-financeiro atualizado após desconto de 52 

10,65% ofertado na licitação, totalizando R$ 12.456.875,61, com previsão de 53 

desembolsos trimestrais. Sr. Guido D' Elia Otero parabeniza a conquista de que enfim 54 

o contrato foi assinado e o empreendimento de HIS pela OUCentro Sairá do papel, o 55 

que é acompanhado pela Coordenação da CE OUCentro. Sra. Giselle Flores Arrojo 56 

Pires apresenta item de deliberação, sobre a Proposta de Adesão CE-0174, prevendo 57 

demolição total e construção de edificação nova para uso da Biblioteca pela Faculdade 58 

de Direito da Universidade de São Paulo – USP, localizado na Rua Riachuelo, 195/ 201, 59 

conforme tratado no SEI 7810.2021/0000899-4. Apresenta que o terreno, localizado em 60 

Zona de Centralidade – ZC, tem área de 378,49 metros quadrados, com 2.596,59 m² a 61 

demolir e 4.287,55 m² a construir. O uso biblioteca enquadra-se na categoria nR3-3. 62 

Apresenta imagens contendo a localização da proposta, ao lado da Faculdade de Direito 63 

da USP, plantas do projeto da edificação. Comunica que, pelo art. 3º da Lei da 64 

OUCentro, a área computável é zero, por se tratar de uso incentivado, portanto não há 65 

incidência de outorga onerosa por área construída computável. A apreciação da 66 

proposta se dá pela solicitação de quebra de parâmetro, a fim de que o imóvel possa 67 

invadir os recuos laterais exigidos pela legislação urbanística vigente. Informa que o 68 

projeto foi aprovado nos órgãos de preservação do patrimônio Conpresp e Condephaat. 69 

O laudo de avaliação de mercado apurou valor de R$ 5.255,00 por metro quadrado. 70 
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Após apresentação inicial da proposta, propõe duas formas de cálculo da contrapartida 71 

financeira, sendo que, para a proposta 1, o cálculo é feito pelo somatório de áreas de 72 

projeção por pavimento que invadem o recuo, aferido, sem desconto, em 73 

R$10.603.276,25. Na proposta 2, a contrapartida seria cobrada pela faixa de terreno do 74 

invadido pelo recuo, somente uma única vez e totalizaria R$ 1.626.890,19. Para explicar 75 

as propostas, apresenta desenhos esquemáticos explicativos e ainda simulando os 76 

cálculos com descontos de30% e 50% para cada proposta. Sra. Ana Gabriela Akaishi 77 

questiona sobre qual é a justificativa para solicitar a demolição da construção existente 78 

para a construção nova e solicita mais detalhes sobre o teor dos pareceres de Conpresp 79 

e Condephaat. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires aponta que SPUrbanismo não analisa 80 

o mérito das solicitações do proponente, mas aponta que os proprietários alegam más 81 

condições da edificação. Sobre os pareceres de Conpresp e Condephaat, aponta que 82 

foram enviados junto ao relatório enviado junto à convocação. Sra. Lia Mayumi 83 

questiona qual o embasamento legal que permite as duas interpretações para a 84 

cobrança da contrapartida financeira, o que é respondido pela Sra. Giselle Flores 85 

Arrojo Pires que não há amparo legal para decidir sobre esse tema, pois não se trata 86 

de pagamento de contrapartida por área construtiva adicional, mas por quebra de 87 

parâmetro. Isso porque a dúvida está no entendimento da forma amis correta de análise 88 

da proposta, se a quebra de parâmetro se dá na invasão do recuo, aí seria cobrada uma 89 

vez, ou se na invasão do recuo a cada pavimento, o que deveria ser calculado pela 90 

somatória das áreas. Sra. Lia Mayumi complementa que, avaliando globalmente, a 91 

quebra de parâmetros ocorre a cada pavimento e deveria ser cobrado como tal. Por 92 

outro lado, a proposta é de uso incentivado pela Lei da OUCentro e o proponente é um 93 

ente público, que seria muito onerado por essa cobrança, mas cuja proposta atende ao 94 

desenho urbanístico desejável à região central da cidade. Nesse sentido, coloca-se em 95 

dúvida sobre qual proposta entende como a mais correta. Sr. Guilherme Henrique F 96 

Del'Arco, representante titular da SMUL, entende que as duas propostas apresentadas 97 

são tecnicamente defensáveis. Há razão para cobrar cada laje que invade os recuos, 98 

mas a flexibilização é sobre o conceito urbanístico de invasão do recuo, o que justificaria 99 

a segunda proposta. Contudo, pondera que a decisão tomada pela CE OUCentro para 100 

este caso deverá ser replicada nos casos análogos que vierem a ser objeto de 101 

deliberação, independente do proponente. Avalia a possibilidade de uma nova rodada 102 

de análise dos órgãos técnicos, mas entende que o colegiado tem informações 103 

suficientes para deliberar sobre a proposta. Complementa que não incide tombamento 104 

sobre o imóvel a ser demolido, de modo que acredita que a demolição seja uma decisão 105 
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projetual e amparada na legislação vigente. Por fim, esclarece que, devido à presença 106 

de empena cega em um dos confrontantes laterais, há amparo legal no Código de 107 

Obras, em não haver recuo até o limite da empena cega. Assim, o cálculo da proposta 108 

1 não considera o prédio vizinho encostado, devendo refazer o cálculo, que não está 109 

correto, pois a métrica deve eliminar os pavimentos que encostam no vizinho, que deve 110 

chegar em torno do 9º pavimento. Sendo assim, pela necessidade de correção do 111 

cálculo da proposta 1, sugere que o processo passe por nova rodada de análise nos 112 

órgãos de SMUL, a fim de trazer uma proposta que traga mais segurança para a 113 

deliberação. Sr. André Gonçalves dos Ramos propõe então o adiamento da 114 

deliberação, em virtude da necessidade de esclarecimento de informações. Sra. Beatriz 115 

Messeder Sanches, representante titular da ACSP questiona sobre os critérios para a 116 

CE OUCentro deliberar sobre os descontos ao benefício da contrapartida financeira. 117 

Segue-se debate sobre a existência de regulação da CE OUCentro determinando os 118 

descontos. Sr. Guilherme Henrique F Del'Arco relembra que o assunto foi debatido na 119 

163ª Reunião Ordinária da CE OUCentro e a Resolução nº 06/2019 dispõe sobre em 120 

quais casos se aplica cada desconto para casos de transferência de potencial 121 

construtivo e não para regramentos gerais. Sra. Giselle Flores Arrojo Pires pede 122 

encaminhamento para que a Comissão Executiva delibere sobre qual proposta de 123 

cálculo deve ser adotado, de modo que , apenas se a proposta 1 ganhar, haja 124 

refazimento do cálculo. Sr. Guido D' Elia Otero coloca-se contrário ao encaminhamento 125 

da representante suplente da SPUrbanismo, explicando estar desconfortável para 126 

deliberar, pois a proposta apresentada tem inseguranças, sugerindo reencaminhamento 127 

para o Grupo Técnico de Trabalho – GTT, para que a matéria retorne ao colegiado com 128 

menos inseguranças, dúvidas e com mais solidez, o que é acompanhado por falas das 129 

representantes do Movimento Defenda São Paulo, Centro Gaspar Garcia e ACSP. Sr. 130 

André Gonçalves dos Ramos coloca em deliberação seguir com a deliberação, 131 

conforme encaminhamento proposto pela Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, de modo que 132 

os representantes que votarem pelo encaminhamento, que falem “Sim” e aqueles 133 

contrários a esse encaminhamento e favoráveis ao encaminhamento do Sr. Guido D' 134 

Elia Otero votem “Não”. Ao final da votação, são 12 (doze) votos contrários à 135 

continuidade da deliberação, de SMUL, SMC, SECOVI, MDSP, Viva o Centro, IAB-SP, 136 

ACSP, SPUrbanismo, Centro Gaspar Garcia; nenhum voto favorável  e 1 (uma) 137 

abstenção, de SEHAB, cuja representante entrou na reunião no meio do debate e não 138 

se sentiu confortável em proferir voto; de modo que a matéria foi adiada, para que sejam 139 

refeitos os cálculos e analisados novamente pelo GTT. Sr. Guilherme Henrique F 140 
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Del'Arco retoma que já houve debate sobre critérios para os descontos e se coloca à 141 

disposição para pesquisar junto às resoluções anteriores da CE OUCentro se houve 142 

deliberação sobre o assunto. Retorna-se ao item de pauta do Censo de Cortiços. Sra. 143 

Giulia Godinho Ramos Ribeiro, Assessora Técnica do Departamento de 144 

Planejamento Habitacional – SEHAB/Deplan, justifica atraso ao entrar na reunião pois 145 

estavam em outras agendas. Atualiza a linha do tempo do Censo de Cortiços, desde o 146 

despacho que autorizou a licitação, em 23 de julho de 2021, até o momento. Informa 147 

que foi dada ordem de início do contrato a partir de 04 de novembro de 2021,prevendo 148 

a execução ao longo dos próximos treze meses, em quatro etapas. Apresenta 149 

cronograma de atividades e retoma solicitação dos representantes da CE OUCentro 150 

para participação direta. Entende que a OUCentro deve participar no âmbito das 151 

reuniões que serão realizadas junto à sociedade civil ampla, comprometendo-se a 152 

enviar os convites à CE OUCentro, conforme o trabalho participativo previsto no Termo 153 

de Referência da licitação. Para além disso, há necessidade de informar à CE OUCentro 154 

mensalmente o andamento das atividades, para ciência do colegiado quanto ao 155 

acompanhamento dos trabalhos. Ademais, na 1ª etapa, haverá participação da CE em 156 

reuniões com lideranças e entidades que atuam na região e também para contribuir com 157 

a base cartográfica e material bibliográfico. Na 2ª etapa, prevê-se participação ampla 158 

também para auxiliar a sistematização do perímetro (por qual área iniciar o 159 

levantamento), além de reuniões com as lideranças e entidades que atuam na região. 160 

Na Etapa 3, a participação da CE OUCentro  se dará para auxiliar no processo de 161 

seleção dos imóveis para análise amostral. Por fim, na Etapa 4, prevê auxílio da CE 162 

OUCentro no processo de análise do material de publicação. Sr. Guido D' Elia Otero, 163 

retoma que o IAB-SP tem solicitado desde reuniões passadas cronograma de 164 

participação, para as reuniões e de trabalho, onde a Comissão Executiva possa 165 

participar e acompanhar diretamente, sem que tenha sido apresentado, refletindo que a 166 

exposição de SEHAB aponta apenas que haverá participação, sem que ela esteja 167 

organizada em um calendário de atividades, sem prever datas. A primeira etapa, que 168 

dura um mês, já não contempla a participação proposta. Desacorda que a CE OUCentro 169 

não deva ter participação direta da Comissão Executiva da Operação Urbana, ainda 170 

mais que, em decorrência do final do ano em que não haverá reunião da CE OUCentro 171 

nos próximos dois meses. Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro retifica que, na 1ª Etapa 172 

não serão realizadas reuniões, mas aproximação com lideranças locais e entidades que 173 

atuam na região, via e-mail, telefone e encontros com lideranças. Preveem que as 174 

reuniões aconteçam nos próximos dias. O Plano de Trabalho não foi apresentado pois 175 
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ele é o produto da 1ª Etapa, a ser entregue nos próximos dias. Quando ele for entregue, 176 

terrão todas as datas. Sobre o vácuo de agendas da CE OUCentro, aponta que SEHAB 177 

previu junto à SPUrbanismo a realização de reuniões extraordinárias para apresentar 178 

os materiais. Concorda que a CE OUCentro deve ter participação constante durante o 179 

processo de desenvolvimento do Censo de Cortiços. No entanto, SEHAB é a gestora 180 

do contrato e cabe à pasta trazer a CE OUCentro no processo. Sra. Ana Gabriela 181 

Akaishi agradece a apresentação e questiona sobre o primeiro produto a ser entregue. 182 

Reflete que ele será recebido, analisado e pago antes da próxima reunião da CE 183 

OUCentro, retomando que a solicitação feita na reunião passada foi no sentido de 184 

compatibilizar o cronograma das entregas e períodos de análise dos produtos entregues 185 

e o debate deles no âmbito da CE OUCentro. A participação da Comissão Executiva é 186 

para além da participação de lideranças e entidades locais. Pede que o primeiro produto 187 

seja melhor detalhado e questiona como os representantes da CE OUCentro serão 188 

acesso ao produto entregue pela contratada previamente ao aceite de SEHAB esse 189 

poderão dialogar sobre seu conteúdo. Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro concorda 190 

que a ideia é apresentar os produtos na CE OUCentro previamente ao aceite, para 191 

acolher a opinião da Operação Urbana Centro e, por isso, prevê que sejam necessárias 192 

reuniões extraordinárias para isso. Sra. Cristina Gomes Baltazar, representante titular 193 

da SEHAB, complementa que a empresa contratada tem prazo para finalizar os 194 

produtos até o final do mês previsto para a entrega de cada etapa, podendo entregar os 195 

produtos até o terceiro dia útil do mês subsequente. Assim, objetivamente, a contratada 196 

terá até o dia 03 de dezembro de 2021 para apresentar os três produtos da Etapa, quais 197 

sejam a Metodologia de Levantamento, o Manual de Instruções e o Material Piloto de 198 

Comunicação Visual. Após o recebimento, a fiscal do contrato tem dez dias para fazer 199 

as considerações que jugar necessárias antes de dar o aceite aos produtos e enviá-lo 200 

à Contabilidade de SEHAB e à SPUrbanismo, para pagamento da medição. Caso haja 201 

necessidade de revisão, a empresa terá dez dias para fazê-los e reenviar os produtos 202 

revisados à SEHAB. Sobre a participação da Comissão Executiva da Operação Urbana 203 

Centro, é preciso alinhar a entrega do primeiro produto para que a CE OUCentro possa 204 

olhar o material recebido, respaldados pelo Termo de Referência e pelo Edital da 205 

Licitação, que modularam os produtos a serem entregues. Sr. Guido D' Elia Otero 206 

comenta que a apresentação trazida se assemelha à realizada nas últimas reuniões e 207 

não demonstra a necessária e prevista participação social da sociedade civil, e da CE 208 

OUCentro, nesse processo, sendo que já foi assinado o contrato e a Qualitest já está 209 

trabalhando. Assinala que, em nenhum momento da fala de SEHAB foi apontado 210 
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quando a população será consultada e em que momento poderá haver diálogo com a 211 

sociedade civil sobre os produtos. Sra. Cristina Gomes Baltazar reforça que o Termo 212 

de Referência prevê a participação social e a dificuldade, neste momento, está em 213 

definir as datas da participação social, pois estão finalizando o produto, que é necessário 214 

para o diálogo. Assim que receberem os produtos, se compromete a informar a 215 

SPUrbanismo, para que seja prevista a realização de reunião extraordinária. Sra. Ana 216 

Gabriela Akaishi questiona em que momento a CE OUCentro terá acesso aos 217 

materiais, se no prazo de 10 dias que a fiscal do contrato tem para fazer a análise técnica 218 

do material, o que é confirmado pela Sra. Cristina Gomes Baltazar, que comenta que, 219 

desta forma, haverá descasamento entre o prazo para a análise dos produtos entregues 220 

pela contratada e a agenda das reuniões ordinárias da CE OUCentro, o que é recebido 221 

com lamentos pela Sra. Ana Gabriela Akaishi como já apontara na 182ª reunião 222 

ordinária, na qual o IAB-SP solicitou que se realizassem reuniões extraordinárias ou a 223 

constituição de comissão técnica da CE OUCentro, a fim de acompanhar esse contrato. 224 

Questiona também as entidades e lideranças listadas e contactadas, questionando se 225 

a sociedade civil poderia ter acesso e contribuir com nomes de entidades históricas de 226 

atuação na reunião central. Sra. Cristina Gomes Baltazar compromete-se a 227 

encaminhar a lista e sugerir dos representantes sugestão de complementação. Sra. 228 

Giulia Godinho Ramos Ribeiro corrige que ainda não foram contactadas todas as 229 

entidades, podendo não ter alcançado alguma em específico por conta do andamento 230 

do processo. Sra. Daniela Tunes Zilio, analista de desenvolvimento da Gerência de 231 

Gestão participativa da SPUrbanismo, explica que houve tratativas entre SPUrbanismo 232 

e SEHAB para tentar compatibilizar as agendas, uma vez que a CE OUCentro tem 233 

reuniões mensais entre fevereiro e novembro de cada ano, que têm tido pouca pauta. 234 

Para além disso, é muito difícil operacionalizar reuniões extraordinárias ou reuniões 235 

técnicas entre as reuniões ordinárias. Sendo assim, não justificaria ter reuniões 236 

ordinárias esvaziadas de conteúdo e a realização de reuniões extraordinárias para 237 

acompanhar o desenvolvimento do Censo de Cortiços. Nesse sentido, tendo em vista 238 

que o próximo ponto de pauta se trata do calendário das reuniões ordinárias da CE 239 

OUCentro para 2022, uma estratégia seria adequar o calendário das reuniões ordinárias 240 

de 2022 para compatibilizar com as datas das avaliações dos produtos nas próprias 241 

reuniões ordinárias, em detrimento da data histórica das últimas segundas-feiras de 242 

cada mês. Sra. Suely Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São 243 

Paulo, concorda com a importância da realização de reuniões extraordinárias e reforça 244 

a importância em tentar preservar a data história das reuniões da CE OUCentro nas 245 
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últimas segundas-feiras de cada mês. Sr. Guido D' Elia Otero concorda com o 246 

encaminhamento, mas propõe a realização de reunião extraordinária para apreciação 247 

dos produtos da Etapa 1, cujos materiais seriam enviados com antecedência, junto à 248 

convocação e presença da contratada, para debater os produtos e discutir o cronograma 249 

da participação social, como subsídio para definir as agendas das reuniões ordinárias 250 

de 2022, pois, se deixar isso para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no final 251 

de fevereiro de 2022, não haverá participação. Sra. Cristina Gomes Baltazar concorda 252 

com a realização de reunião extraordinária e apresentação do cronograma consolidado, 253 

com as datas previstas. Sra. Daniela Tunes Zilio informa da impossibilidade da 254 

Gerência de Gestão Participativa de viabilizar a realização de reunião extraordinária em 255 

dezembro após o dia 10, sugerindo convocar, na reunião ou ainda na mesma semana, 256 

a extraordinária para o dia 06 de dezembro ou para alguma data da mesma semana, 257 

mas preocupa-se que talvez não haja tempo hábil para SEHAB ter as informações e 258 

materiais, sugerindo como alternativa a realização da reunião extraordinária no início de 259 

janeiro de 2022. Sra. Cristina Gomes Baltazar afirma que consultará internamente a 260 

SEHAB e a contratada e dará retorno. Sr. André Gonçalves dos Ramos encaminha 261 

que SEHAB deverá dar retorno até o dia 01 de dezembro de 2021 se há possibilidade 262 

de realizar a reunião extraordinária até o dia 10 e, na impossibilidade, que sugira outra 263 

agenda em janeiro de 2022, com envio prévio do material aos representantes. Com a 264 

anuência dos presentes, segue a pauta. Diante do que foi exposto, Sra. Daniela Tunes 265 

Zilio sugere que seja aprovada apenas a data da próxima reunião ordinária, a ser 266 

realizada em 21 de fevereiro de 2022 e, nesta reunião, já com o calendário da 267 

participação da sociedade civil e da CE OUCentro na execução do Censo de Cortiços, 268 

a CE OUCentro possa deliberar sobre a agenda das demais reuniões ordinárias 269 

previstas para 2022. Sem manifestações contrárias, o encaminhamento é aprovado. 270 

Esgotada a pauta, Sr. André Gonçalves dos Ramos agradece a presença de todos e 271 

encerra a 183ª Reunião Ordinária às 16h22. 272 

 

SÃO PAULO URBANISMO 

Representante Titular   ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS  

Representante Suplente GISELLE FLORES ARROJO PIRES    
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

Representante Titular   CRISTINA GOMES BALTAZAR  

Representante Suplente MARINA DE CAMARGO CAMPOS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC 

Representante Titular   LIA MAYUMI  

Representante Suplente VALDIR ARRUDA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL 

Representante Titular   GUILHERME H FATORELLI DEL'ARCO  

Representante Suplente ROSANE CRISTINA GOMES  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CMSP 

Representante Titular   PAULO FRANGE  

Representante Suplente JANAINA LIMA  

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP 

Representante Titular   BEATRIZ MESSEDER SANCHES  

Representante Suplente MARCELO FLORA STOCKLER  

 

ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO 

Representante Titular   EDISON FARAH  

Representante Suplente SIMONE ENGBRUCH AVANCINI SILVA  
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CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS 

Representante Titular   FRANCISCO DE ASSIS COMARÚ  

Representante Suplente MARCIA MARIA FARTOS TERLIZZI  

 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN  

Representante Titular   ÁLVARO LUIZ PEREZ FILHO  

Representante Suplente LARISSA CARLIN FURLAN  

 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB 

Representante Titular   GUIDO D´ELIA OTERO  

Representante Suplente ANA GABRIELA AKAISHI  

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE 

Representante Titular   CLARA CASCÃO NASSAR  

Representante Suplente MARCOS MOLITERNO  

 

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO 

Representante Titular   SUELY MANDELBAUM  

Representante Suplente SERGIO PAULO LIVOVSCHI  

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE SÃO 

PAULO - SECOVI 

Representante Titular   EDUARDO DELLA MANNA  

Representante Suplente JULIANA KALLAS NASSIF  
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO 

PAULO, OSASCO E REGIÃO – CUT 

Representante Titular   ANATIANA ALVES ROSA  

Representante Suplente MARCELO GONÇALVES  

 

 


