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Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão  

do Meio Ambiente da OAB SP 
 

 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às 18:15 hrs. 

realizou-se a primeira Reunião Ordinária da Comissão do Meio 

Ambiente da OAB SP gestão 2007/2009, conforme lista de presença que 

fará parte integrante da presente ata. Aberto os trabalhos o Sr. 

Presidente da Comissão  Dr. Carlos Alberto Maluf Sanseverino, convidou 

à mim Dra. Regina Célia Martinez para secretariá-lo,  deu inicio aos 

trabalhos com votos de boas vindas e agradeceu a presença de todos. 

Em seguida,  convidou o Sr. Vice Presidente da Comissão Dr. Fernando 

José da Costa para compor a mesa e  salientando a  presença do  

Presidente da Comissão do Meio Ambiente da Subsecção de 

Itapetininga Dr. José Benedito Lisboa Rolim. O Presidente da Comissão 

Dr. Carlos Alberto relatou a importância da presente reunião e do fato 

de estarmos ao longo do ano num trabalho intenso em prol do meio 

ambiente,  destacando a necessidade da participação de todos os 

membros da Comissão. A presente reunião também tem a tônica da 

comemoração pela escolha na continuação de um trabalho que foi  

implantado na Gestão passada e que agora temos que manter  a 

qualidade a seriedade e a competência que as pessoas esperam 

desta Comissão. Neste ano diferentemente da gestão passada quando 

levamos os nomes prontos para o Dr. D’Urso, nesta gestão estamos 
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analisando os colegas que tem disponibilidade de servir 

institucionalmente a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São 

Paulo. O Sr. Presidente lembrou que  quando nós começamos éramos 

em 27 membros e nossa Comissão hoje tem mais de 240 pessoas entre 

advogados, colaboradores técnicos, membros do Ministério Público, da 

Magistratura, da Polícia Ambiental, sendo portanto  uma Comissão que 

goza de extremo respeito, vez que  temos assento no  CONSEMA, 

CONAMA,  CADES em todas as Câmaras Temáticas além de outros 

órgãos.  Em seguida, passou a  palavra para o Vice-Presidente da 

Comissão Dr. Fernando José da Costa, que relatou que na gestão 

passada sentiu-se honrado pelo convite a vice-presidência da 

Comissão, destacou que e seu conhecimento era basicamente ligado 

a meio ambiente penal, mais que tornou-se um apaixonado pelas 

questões ambientais. Hoje em dia é mais do que sabido da 

necessidade de um meio ambiente limpo e acrescentou que  cada um 

de nós como advogados e cidadãos temos que fazer  a nossa parte 

para conseguirmos vitória na preservação ambiental; agradeceu o 

convite para essa próxima gestão e deseja a todos um bom trabalho 

dentro da Comissão. O Presidente agradece e passou a palavra para o 

Dr. Celso fiorillo, que agradeceu a oportunidade de permanecer na 

Comissão  e aproveitou para transmitir aos colegas alguns dados 

importantes já da nova gestão. Primeiramente o Presidente da Escola 

Superior de Advocacia,  Dr. Rubens Approbato Machado solicitou a  

continuidade ao Curso de Especialização em Direito Ambiental e 

informou  que neste ano será realizado na cidade de Florianópolis, o 1º 

Encontro Nacional das Comissões do Meio Ambiente da OAB de todo 

País, por último finalizou deixando claro ao Sr. Presidente sua disposição  
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para continuar na coordenação dos grupos de Meio Ambiente Artificial 

e Patrimônio Genético. O Presidente agradeceu e diz que sente-se 

honrado em ter o Dr. Celso Fiorillo fazendo parte da Comissão, e em 

seguida solicitou a todos os colegas que se identificassem dizendo em 

qual área desejam atuar na Comissão para as providências de 

designação.   Assim temos por ordem: JULIANO JUN ABE, grande 

disponibilidade na área de meio Ambiente Artificial; MARCELO BESERRA, 

grande disponibilidade na área de Recursos Hídricos; ANITA GALVÃO, 

com disponibilidade na área de Licenciamento Ambiental; ADRIANA DE 

MELO NUNES MARORELLI, com disponibilidade gostaria de estar 

atuando na área de parques e retomar a cartilha sobre Licenciamento 

Ambiental; SANDRO ROGÉRIO SOMESSARI, com disponibilidade na área 

de Crimes Ambientais; JOSÉ BENEDITO LISBOA ROLIM(Presidente da 

Comissão do Meio Ambiente de Itapetininga), gostaria de colaborar 

em relação ao Interior e as Bacia Hidrográficas; IVANISE  MARIA 

SANTANA DA SILVA, com disponibilidade na área de reflorestamento 

nas áreas de mananciais; RENATA ALMADA, com disponibilidade na 

área de Meio Ambiente Artificial; LEANDRO NUNES DOS SANTOS, com 

disponibilidade na área de Recursos Hídricos; PAULO CAMARGO, com 

disponibilidade na área de Meio Ambiente Artificial, KELI CRISTINA 

OLIVEIRA DE BARROS, com disponibilidade na área de Meio Ambiente 

Artificial e gostaria que a Comissão retomasse a questão do Encontro 

Estadual das Comissões do Meio Ambiente e também que 

retomássemos as 2 cartilhas que temos quase finalizadas; ELIZABETH 

KROHN, tem disponibilidade gostaria de continuar com o Dr. Marcelo 

Beserra na coordenadoria  das Subsecções; SUELI DE CAMARGO 

(Engenheira Química, Pós Graduada em Direito Ambiental) , com 
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disponibilidade no Meio Ambiente Artificial Industrial; PAULO SANTOS DE 

ALMEIDA, com disponibilidade em Meio Ambiente Artificial e Cultural;  

LUIZA ASSIS FLEMING, com disponibilidade sugerindo uma Cartilha na 

área de Educação Ambiental; SIDNEY DE OLIVEIRA, com disponibilidade 

na área de Qualidade do ar de Interiores; SANDRA NÉDER DE FREITAS, 

com disponibilidade de acordo com a Comissão necessitar; DANIEL 

LOMBARDI, com disponibilidade na área de Licenciamento Ambiental; 

NADIA DE MELLO GIAIMO, com disponibilidade na área de Educação 

Ambiental, THAIS DE MELLO GIAIMO, com disponibilidade na área de  

Patrimônio Genético;  CARYNA DE MELLO GIAIMO, com disponibilidade 

na área de Meio Ambiente Artificial; MAURICIO com disponibilidade na 

área de Meio Ambiente Artificial; SIMONE AGUIAR CORREIA, com 

disponibilidade ara ajudar na Comissão; PAULO BERBARI, com 

disponibilidade nas segundas feiras em qualquer área, FERNANDO 

TABET, com disponibilidade em áreas contaminadas; ADRIANA 

FERNANDES SCATOLINI, gostaria de continuar na área de direito 

urbanístico e Meio Ambiente Artificial; MARGARETH MANSUR, quer 

retornar os trabalhos das cartilhas e está a disposição da Comissão; 

ROSA RAMOS, com disponibilidade na área de Política Pública e 

Ambiental; ORMELINDA BATISTA GOUVEIA, com disponibilidade na área 

de Meio Ambiente Artificial, junto com transportes públicos; ANGELO 

ANTONIO PICOLO, com disponibilidade na área de Meio Ambiente 

Natural; RICHARD G. DIAS DE OLIVEIRA, com disponibilidade  e 

continuidade nos trabalhos na Baixada Santista, na área de questões 

portuárias e transportes públicos; LUIS PAULO FERREIRA PINTO FAZZIO, 

com disponibilidade e coloca-se a disposição da Comissão; ANDRÉA 

BARBOSA BOANOVA (Médica Veterinária Sanitarista e Advogada), 
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coloca-se a disposição para assuntos relacionados com Vigilância 

Sanitária, Saúde Pública e Medicina Veterinária; ADERLENE BASTOS 

GIANNINI; com disponibilidade para ajudar a Comissão; REGINA CÉLIA 

MARTINEZ; com disponibilidade a ajudar a Comissão; MARIO COSTA; 

com disponibilidade na área de tributos na área ambiental; ANTONIO 

JOSÉ L. C.  MONTEIRO, com disponibilidade em qualquer área do  

Direito Ambiental; PATRÍCIA VIDAL FREDERIGHI (FLAVIA FRANGETTO), 

contribuição na área de Mudança Global de Clima; ISABEL MARIA 

RAMOS DA SILVA, com disponibilidade na área de Meio Ambiente 

Artificial  e futuros trabalhos da Comissão; ROBERTO RIBEIRO,  com 

disponibilidade na área de educação; NADIR CHAGAS, com 

disponibilidade na área de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

(MDL); AGUINALDO TRIUMPHO AVELLAR, com disponibilidade na área 

de Poluição Urbana. O Presidente solicitou também que sejam 

encaminhados para o e-mail da Comissão, um breve currículo junto 

com  a atualização dos dados cadastrais. O Presidente informou que 

está sendo preparado um organograma para esta Gestão, onde fomos 

reeleitos durante 1 ano e acrescentou que os colegas  terão autonomia 

de atuação  dentro da Comissão, passando  a receber processos. 

Recomendou a devida  cautela quando forem falar em nome da OAB, 

e pediu  ainda que os colegas que estiverem com processos que 

encaminhem para a Comissão no prazo de 10 dias . O Presidente  

informou que a Comissão tem um Regimento Interno em que nos dá a 

obrigatoriedade em que as Reuniões começam as 18:00 e terminem 

até às 20:00 horas. Em cada  reunião teremos sempre uma palestra e 

será solicitado a disponibilidade de colegas para trazerem  pessoas 

para palestrar na OAB, com intuito de enriquecer os conhecimentos da 
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equipe. O palestrante receberá certificado e para tal, procedimento a 

disponibilidade deverá ser encaminhada à Secretária da  Comissão.   

Nada mais, havendo a ser  tratado o  Sr. Presidente Dr. Carlos Alberto 

Maluf Sanseverino agradeceu a presença de todos e a 

reunião foi encerrada às 19:45 horas. 

 

 

 

                   Carlos Alberto Maluf Sanseverino 

                                 Presidente da Comissão do Meio Ambiente 

 

 

 

 

Regina Célia Martinez 

Secretária Geral da Comissão do  

Meio Ambiente da OAB SP 


