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ATA DE REUNIÃO 

 
 
 Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às 

dezoito horas, no Plenário dos Conselheiros da OAB/SP, Rua 

Anchieta, 35, 9º andar/sala 10 – Centro, Município de São Paulo/SP, 

realizou-se a 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Sustentabilidade e 

Meio Ambiente da OAB/SP gestão 2010/2012, conforme lista de 

presença que fará parte integrante da presente ata. Aberto os 

trabalhos, o Senhor Presidente da Comissão Dr. Carlos Alberto M. 

Sanseverino convidou a mim, Thaís Maria Leonel do Carmo para 

secretariá-lo. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente deu 

boas vindas e agradeceu a presença de todos, ratificando a 

importância dessa Comissão que democraticamente poderá dar 

continuidade aos trabalhos iniciados nas gestões passadas no âmbito 

dessa Casa, dando ênfase a importância dos membros participantes 

que servem de base para a efetivação da tutela ao meio ambiente. 

Esclareceu que a Comissão herda novas atribuições, passando 

inclusive a chamar Comissão de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente e em seguida explanou, em linhas gerais, sobre o 

planejamento para o ano de 2011, ressaltando a necessidade de 

formatação das coordenadorias a fim de atender de forma eficaz a 

demanda social acerca da tutela do meio ambiente. Informou que 

ouvirá a proposta dos presentes acerca das Comissões que 

participam, bem como suas propostas de trabalho. Apresentou os 

componentes da mesa, fazendo menção especial ao Dr. Jayme Vita 

Roso pela importância de sua trajetória na defesa do meio ambiente 

passando-lhe a palavra. Dr. Jayme Vita Roso explicou sua trajetória 

na tutela do meio ambiente, e ressaltou publicamente a admiração e 
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relação de amizade e respeito que mantém com o Senhor Presidente. 

Disse que pretende viabilizar a criação de um grupo de estudos para 

discutir a construção em áreas irregulares visando atender a 

dignidade da pessoa humana, propondo inclusive, o entrosamento do 

referido grupo com o Ministério das Cidades a fim de buscar a 

efetivação do pleno desenvolvimento urbano. Devolveu a palavra ao 

Senhor Presidente que após reverenciar o Dr. Jayme Vita Roso, 

solicitou aos membros dessa Comissão o envio de e-mails a Senhora 

Secretária Geral, indicando as atribuições específicas bem como as 

áreas que pretendem atuar no âmbito dessa Casa a fim de que os 

Grupos sejam formados de forma a dar total efetividade aos 

trabalhos desenvolvidos. Falou sobre o trabalho importante que a 

OAB/SP, através desta Comissão, vem desenvolvendo junto aos 

Conselhos Municipais, Estaduais e Federal, bem como junto à Fiesp, 

lugares em que possui assento. Foi dada a palavra a 2ª Vice-

Presidente, Senhora Rosa Ramos que passou a explanar suas 

propostas de trabalho para o ano de 2011, oportunidade em, que 

informou que esteve no dia de hoje, em Santos, na reunião do 

CONSEMA para debater petróleo e pré-sal. Informou que tem 

trabalhado no CONSEMA especialmente no debate sobre a Lei das 

Audiências Públicas e a aprovação das APA’s e falou sobre a falta de 

gestão das Unidades de Conservação o que dificulta sobremaneira o 

cumprimento legal.  O Senhor Presidente solicitou a todos que 

houvesse manifestação dos membros que se prontificam a trabalhar 

no âmbito do CONSEMA em específico para acompanhar as 

audiências públicas. Nesse momento convida Dr. Jaime Vita Roso a 

ser ouvidor dessa Comissão, e após votação unânime, investiu-lhe ao 

cargo. Expôs o que pretende das Comissões, em específico que haja 

proposta de seminários, workshops e palestras, relatórios sobre os 
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trabalhos desenvolvidos bem como apresentação de projetos no 

âmbito dessa Comissão. Passou a palavra aos presentes que nessa 

ordem explanaram: 

1- Dra. Suely de Camargo, que além de advogada é engenheira, 

informou que dará ênfase às discussões sobre mediação 

ambiental. Também explanou sobre o Instituto de Engenharia, 

parceiro da OAB/SP para os debates das questões vinculadas á 

sustentabilidade.  

2-  Dra. Sandra Néder, pretende estudar Estatuto da Cidade sob o 

viés político a fim de observar e propor Políticas Públicas 

atinentes a uma cidade sustentável. Apresentou dois 

companheiros, Fr. Reginaldo Balão que trabalha com 

loteamentos imobiliários, e Levi, que iniciou estudo 

aprofundado nas questões envolvendo meio ambiente artificial, 

ressaltando que ambos trabalharão junto ao seu grupo. Por fim, 

solicitou professores para Curso de Direito Ambiental que 

acontecerá na ESA/SP – Pinheiros. 

3- Dra. Maria Cristina de Oliveira Reali Spósito, que representa a 

OAB/SP junto ao CADES, informou que há questões polêmicas e 

complexas feitas a essa Comissão, que precisa se manifestar de 

forma consciente e coerente. Ressalta que há necessidade 

urgente de membros dispostos a participar dos debates do 

CADES, vez que existem muitas Câmaras Técnicas que 

debatem inúmeras questões. Disse também que participa de 

grupo junto à EMURB. 

4- Apresentaram-se, todas se colocando à disposição desta Casa 

Dra. Carla Cristina Tudisco de Oliveira, que advoga para 

metalúrgica; Dra. Regina Célia de Souza Veloso, que esclareceu 

trabalhar com meio ambiente artificial; Dra. Isabel Maria Ramos 
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da Silva, que solicitou o desenvolvimento de selo de qualidade 

ambiental para os escritórios de advocacia; Dra. Miriam 

Coelhoso que trabalha com Direito Ambiental Criminal; Dra. 

Helena Pessoa, que trabalhou com pneus e pretende atuar no 

âmbito do meio ambiente natural, inclusive com as questões 

reativas à fauna; Dra. Márcia Janeiro que continuará seus 

trabalhos no âmbito do meio ambiente urbano. 

5- As graduandas Cristiane Monteiro e Érica Fortes que 

condenarão grupo dos estagiários de direito com interesse nas 

questões relativa a tutela do meio ambiente. 

6- Nesse momento o Senhor Presidente reforçou sobre a seriedade 

e sobre a responsabilidade dos membros desta Comissão em 

representar a OAB no estado de São Paulo.  

7-  Dr. Marcelo Beserra, informou que está nessa Comissão desde 

1998 e atua nas questões relativas aos Recursos Hídricos. 

Solicitou membros dessa Comissão com disponibilidade e 

interesse para atuar nas referidas questões, dando assim 

continuidade ao trabalho que tem se concretizado no âmbito 

desta Casa. 

8- Dr. Sidney Oliveira informou que trabalha com ar interior, sua 

qualidade e impacto na saúde da pessoa humana. Solicitou com 

urgência membros dessa Comissão que tenham interesse na 

questão para desenvolvimento de trabalho conjunto. 

9- Dr. Mário informou que pretende trabalhar com as questões 

fundiárias e também debater com mais profundidade Ação 

Popular Ambiental, por ser instrumento de grande eficácia para 

a sociedade brasileira. 



 
 

______________________________________________________________________
SECRETARIA DAS COMISSÔES - Rua Anchieta, 35 - 1º andar - 01016-900 São Paulo, Capital – Tel.: 3244-2013  

www.oabsp.org.br 
 

10-  Dr. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme fez 

importante proposta de criação de grupo para estudos 

legislativos relativos às questões ambientais. 

11-  Dr. Ricardo Cattani, enfrentará as questões relativas ao 

Direito Ambiental Criminal. 

12- Dr. Sandro Somessali, atuará ao lado do Dr. Ricardo 

Cattani, nas questões relativas ao Direito Ambiental Criminal. 

13-  Apresentaram-se, todos se colocando à disposição desta 

Casa Dr. Rodrigo que pretende atuar nas questões relativas ao 

direito imobiliário dentro de uma perspectiva ambiental, Dr. 

Otávio Gregori, que além de ser advogado é também 

veterinário e pretende atuar nas questões relativas aos 

resíduos, produção de alimentos bem como no abate de 

animais; Dr. Ruy Zoubaref informou que além de advogado é 

gestor em meio ambiente e pretende atuar nas questões 

relativas à resíduos sólidos. 

14-  Dra. Thaís Maria Leonel do Carmo informou sobre sua 

atuação nas questões relativas ao meio ambiente cultural, 

ressaltando a importância da temática para a consolidação de 

um Estado Democrático de Direito. Reiterou a importância do 

compromisso dos membros dessa Comissão como 

representantes da OAB bandeirante e disponibilizou e-mail para 

dar início aos trabalhos de formatação das novas 

coordenadorias a partir da indicação de conhecimento 

específico de cada um dos membros. 

Após, o Senhor Presidente informou que criará um Boletim 

Informativo no âmbito dessa Comissão e que o mesmo servirá de 

instrumento de informação e comunicação. Será coordenado pela 

Senhora Secretária Geral e como primeiro volume trará artigo de 
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autoria de Sidney Oliveira. Por fim, informou sobre a sua 

responsabilidade como relator do Código Florestal, solicitando 

dessa forma, sugestões que possam viabilizar a relatoria a fim de 

que seja sempre observado os preceitos constitucionais do Estado 

democrático de Direito, em especial os que dão azo a efetivação 

da dignidade da pessoa humana. Nada mais havendo a ser tratado 

o Senhor Presidente encerrou a reunião as 20:30h, motivo pelo 

qual lavra-se a presente Ata. 

 

São Paulo, 09 de dezembro de 2010 

 

 

Carlos Alberto M. Sanseverino 

Presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
 

 

 

Thaís Maria Leonel do Carmo 

Secretária Geral da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
 

 

 

     
  
 
 


