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ATA DE REUNIÃO 
 

 
 Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, 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 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 expressão 

dessa Comissão e dando ênfase na importância da dedicação como 

quesito que norteia a escolha dos Membros desta Comissão. 

Convidou para compor a mesa o Dr. Richard Geraldo advogado da 

Baixada Santista, fundador da Comissão do Meio Ambiente no 

Guarujá. Registrou a presença da Secretária Geral desta Comissão 

ressaltando seu trabalho como professora de direito ambiental. 

Relatou sobre o sucesso do Seminário sobre Código Florestal, 

ocorrido em 18 de março próximo passado, que contou com a 

presença de mais de 600 (seiscentas) pessoas, tendo sido importante 

momento democrático na discussão sobre a temática, visto ter 

propiciado o enfrentamento do tema sob os mais diversos aspectos, 

contando com a presença de renomados Professores, Membros dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Representantes da 

Sociedade Civil, Cientistas. Informou que a Comissão de 

Sustentabilidade e Meio Ambiente possui mais de 500 membros em 

todo o estado de São Paulo. Leu a divisão dos Grupos de Trabalho 

que segue anexada a esta Ata, solicitando que cada membro se 
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apresentasse e indicasse o grupo de trabalho a ser integrado. Passou 

a palavra aos presentes que nessa ordem explanaram: 1- Dra. Suely 

de Camargo falou sobre a parceria entre o Instituto de Engenharia e 

esta Casa que deverá ser assinado a qualquer momento pela 

Presidência e que apos a assinatura o IE disponibilizará lista oficial de 

peritos; 2 - Dra. Sandra Néder, sugeriu um link com a Comissão de 

Ciência e Tecnologia, pois referida Comissão busca organizar um 

wokshop e pretende contar com o apoio e participação da CSMA; 3- 

Dra. Vânia Maria Estevan de Araujo Jardim apresentou-se como aluna 

da ESA/SP e que apos estudar a questão fundiária encantou-se com a 

possibilidade de debatê-la e trabalhar por ela; 4 - Dr. Paulo Nelson do 

Rego, membro já antigo desta Comissão informou que a ONG Educa 

Brasil foi eleita pela Câmara Federal no Movimento Ambiental; 5 - Dr. 

Ricardo Stanziola professor universitário, mestre, doutor e pós-doc 

em direito, membro da APRODAB pretende trabalhar com governança 

e questões sócio ambientais; 6 - Dr. Aldo de Cresci que trabalha com 

investimentos florestais (floresta plantada e natural) sugeriu a 

criação de subcomissão para trabalhar especificamente a questão das 

Florestas; 7 - Dr. João Boffino informou que trabalha como consultor 

e tem interesse de participar do projeto acadêmico e trabalhar com 

temas relacionados com resíduos e sustentabilidade; 8 - Dr. Luiz 

Fernando do Vale de Almeida Guilherme explicou que existem 

problemas na feitura de pesquisa, iniciação científica na graduação e 

que poderíamos usar os alunos para pesquisar projetos de lei em 

curso que tratam de temática ambiental; 9 - Dr. Francisco informou 

que acredita na Comissão como manifestadora do corpo da OAB nas 

ideias relativas ao meio ambiente e coloca-se à disposição para 

trabalhar em específico com áreas contaminadas e créditos de 

carbono; 10 - Cristiane Monteiro, acadêmica em direito, fará parte da 

coordenação do subgrupo de pesquisas aos projetos de lei em curso 
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sobre a matéria ambiental; 11 - Dr. Elton Cobra informou que 

trabalha com Educação Ambiental e coloca-se à disposição para 

trabalhar com tema relacionado; 12 - Dr. Monteiro informou que é da 

geração de Edis Milaré, Roberto Fink, Herman Benjamin e se coloca à 

disposição da Casa para qualquer temática relacionada ao meio 

ambiente; 13 - Apresentaram-se, todas se colocando à disposição 

desta Casa Dra. Daniela Gil, que advoga e é pós-graduanda em 

direito ambiental; Dra. Regina Célia de Souza Veloso, que esclareceu 

trabalhar com meio ambiente artificial; 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; Dra. Tatiane Bellini que continuará seus trabalhos nesta 

Comissão; Dra. Ormesinda que trabalha nesta Comissão desde 1988; 

Dr. Jackson que milita na área criminal e pretende debater sobre 

direito penal ambiental; Carmem, que atualmente é responsável pela 

edição de um site relacionado com sustentabilidade e meio ambiente; 

Dr. Alan Mendes Batista, pós-graduando em direito ambiental e 

pretende trabalhar especificamente com resíduos; Dr. André que 

trabalha com difusos e coletivos em especial na área de relações de 

consumo, é professor na pós-graduação da FMU e pretende contribuir 

com a Comissão; Nesse momento o Senhor Presidente tomou a 

palavra e solicitou que ao Dr. Monteiro fosse dada a incumbência da 

criação do selo de qualidade ambiental, o que de pronto foi atendido 

pelo colega; considerou a necessidade de criação de cartilha para 

boas práticas ambientais em escritórios de advocacia; informou que 

passará via mailing o relatório inicial sobre as alterações do Código 

Florestal que foi feito em parceria por Dr. Carlos Alberto M. 

Sanseverino, Dra. Patrícia Faga Igleciais e Dra Thaís Maria Leonel do 
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Carmo; informou que apesar do grande sucesso do Evento sobre 

Código Florestal realizado aos 18 de março na OAB/SP e do cuidado 

na montagem das mesas para que houvesse um debate democrático, 

foi protocolado manifesto de repudio/abaixo assinado dos advogados 

do Vale do Paraíba, no sentido de indicar que referido evento teve 

viés político. Em seguida passou a palavra ao Dr. Richard Geraldo que 

de imediato nos informou que falará de prática ambiental na Baixada 

Santista e discorreu sobre os problemas intercorrentes como por 

exemplo o terminal de contêiner do Guarujá que causa impacto de 

grande expressão. Informou também que para o aeroporto do 

Guarujá, apesar de ter sido feito EIA/RIMA não analisaram a questão 

da poluição sonora.  Passada a palavra ao Presidente este solicitou 

considerações da Secretária Geral que em apertada síntese reafirmou 

a importância da dedicação dos membros e o compromisso com a 

sociedade. Informou sobre a Criação das Varas Especializadas em 

Direito Ambiental bem como a situação atual do assunto. Após, o 

Senhor Presidente abriu a palavra aos membros da Comissão para 

eventuais manifestações. Não havendo o Senhor Presidente encerrou 

a reunião às 20h30min, motivo pelo qual lavra-se a presente Ata. 

São Paulo, 02 de maio de 2011. 

 

 

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 
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GRUPOS DE TRABALHO 

 

MEIO AMBIENTE NATURAL 
 

Marcelo Beserra – Recursos Hídricos / Fauna 
Mário Perrucci – Questões fundiárias, Unidades de Conservação. 

Sidney Oliveira – Ar interior 

Patrícia Iglecias – Resíduos Sólidos / Fauna 

Luis Fernando Franchini – Resíduos Sólidos 
Fernando Tabet – Gerenciamento de áreas contaminadas 

Elton Cobra – Gerenciamento de áreas contaminadas/logística 

reversa 
Francisco - Gerenciamento de áreas contaminadas/Credito de 

Carbono 

Helena Pessoa – Fauna 
Richard Geraldo 

 
 

MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL 
 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo 
Ormesinda Batista Gouveia 
Thaís Maria Leonel do Carmo 

Suely de Camargo 
Vânia 

Richard Geraldo 
 
 

MEIO AMBIENTE CULTURAL 

 

Regina Célia de Souza Veloso 

Thaís Maria Leonel do Carmo 

Ricardo Stanziola (defesa civil) 
 

 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 
Sandra Neder 

Mônica Stela 
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MEIO AMBIENTE DIGITAL 

 
Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

Ormesinda Batista Gouveia 

 

 

PATRIMÔNIO GENÉTICO 

 
Thays Giaimo 

 

 

ESTUDOS LEGISLATIVOS  
 

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme 

Luiz Fernando Pereira Franchini 
 
 

CÓDIGO FLORESTAL 
 

Regina Célia de Souza Veloso 
Elton Abreu Cobra 

Paulo Nelson do Rego (UC) 
 
 

DIREITO CRIMINAL AMBIENTAL 
 

Ricardo Cattani 
Miriam Coelhoso Azevedo 

Jackson Clayton de Almeida 

 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 
Werner Grau 

Francisco 

Elton Abreu Cobra 
 

 

POLÍTICAS 
 

Sandra Neder  

Richard Geraldo (questões portuárias) 
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ESTAGIÁRIOS DE DIREITO COM INTERESSE NO DIREITO 

AMBIENTAL 

 

Cristiane Monteiro 

Érica Fortes 

 
 

OUVIDORIA 

 

Jayme Vita Roso 
 

 

MEIO AMBIENTE INTERNACIONAL 
 
Flávia Frangetto 

Aldo de Creci 
 

 
SELO DE MÉRITO AMBIENTAL 

 
Monteiro  
Tatiana Belini 

Márcia Janeiro 
Ormesinda 

 
 

VARAS ESPECIALIZADAS EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 
Thaís Maria Leonel do Carmo 
Celso Antonio Pacheco Fiorillo 


