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ATA DE REUNIÃO 

 

 
 Aos oito dias do mês de agosto 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 Maluf 

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, solicitando dispensa da 

leitura da Ata anterior que está no site da OAB/SP. Convidou para 

compor a mesa a 2ª Vice Presidente Dra. Rosa Ramos. Informou que 

a Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente é uma comissão 

permanente desta Casa pela relevância do tema que enfrenta. 

Solicitou aos novos membros que se apresentassem, passando de 

imediato a palavra aos presentes, que se manifestaram nesta ordem: 

1- Dra. Luciana Samartini, advogada na área ambiental e cível, 

trabalhou em sede de pós-graduação com a questão da desertificação 

e se interessa nos temas relacionados à floresta; 2 - Érica Tsukada, 

geógrafa, cursando o segundo ano de direito e se interessa pela 

temática, motivo pelo qual se coloca à disposição desta Casa; 3 - Dr. 

Giovani Tomasoni, trabalha com direito ambiental e se coloca à 

disposição desta Casa; 4 - Tamy M. Novello, gestora ambiental, se 

coloca à disposição desta Casa; 5 - Dr. Bernardo Bassi, advogado e 

pretende trabalhar com reciclagem; 6 - Dra. Kenia Moreira, 

advogada, consultora e se coloca à disposição desta casa; 7 - Dra. 

Laudicéia Blenner, advogada, pós-graduanda em direito ambiental se 
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coloca à disposição desta Casa; 8 - Dr. Reginaldo Balão, advogado, 

pós-graduando em direito ambiental e se colocou à disposição desta 

Casa; 9 - Dr. Attila de Souza Andrade, advogado que atualmente 

enfrenta questões relacionadas ao direito ambiental, em especial no 

viés tributário da temática; 10 - Dra. Fernanda Ávila, advogada, 

atualmente trabalha na Sadia com Sustentabilidade e se colocou à 

disposição desta Casa; 11 - Dr. Pedro Alcântara, advogado da 

Subseção Tatuapé, se colocou à disposição desta Casa; 12 - Dra. 

Cláudia Aleixo, bacharel em direito, está ingressando nas temáticas 

ambientais e se colocou à disposição desta Casa; 13 - Dra. Greice 

Patrícia Fuller, advogada, professora de cursos de graduação e pós-

graduação, pretende contribuir com a questão da logística reversa; 

14 - Dra. Luciana Bina, advogada, administradora, autora de um 

projeto que está em fase de implantação pela ONU, se colocou à 

disposição desta Casa; 15 - Dr. Fernando Chafic Cury, advogado na 

área empresarial se colocou à disposição desta Casa; Nesse momento 

o Senhor Presidente tomou a palavra e solicitou que fosse dada a 

Dra. Laudicéia Blenner a incumbência de coordenar a comissão do 

Jovem Advogado no âmbito da CSMA informando que a mesma se 

dispôs a palestrar no Guarujá - sendo o convite feito duas horas 

antes – e que são pessoas com ações desta magnitude que fazem a 

história da Comissão. Em seguida passou a palavra à 2ª Vice 

Presidente da Comissão, Dra. Rosa Ramos que solicitou inclusão na 

Pauta de aprofundamento nas discussões sobre o Rodoanel. 

Parabenizou o Presidente pela colocação feita na oportunidade da 

reunião do CONSEMA. Solicitou, outrossim, a inclusão dos membros 

desta Comissão para acompanhamento das reuniões do CONSEMA. 

Em seguida o Presidente fez menção ao trabalho pioneiro da Dra. 

Rosa Ramos, na área ambiental. Dra. Sandra Neder solicitou a 

palavra chamando atenção para os 10 anos da Lei 10.257/01. 
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Informou sobre o I CIberjus, sua amplitude a alcance, sugerindo usar 

o mesmo modelo para montagem de um Congresso a fim de discutir 

os avanços e retrocessos da referida Lei. O Presidente solicitou à Dra. 

Sandra Neder que fosse a coordenadora do evento. Em seguida 

apresentou o Dr. Attila de Souza Leão que passou a expor, tendo 

tempo de 15 minutos, sobre a possibilidade de Termos de 

Ajustamento de Conduta – TAC na seara do direito tributário, que 

seria usado para área de entorno. Passou a palavra para o Presidente 

que de pronto, e após parabenizar o trabalho exposto, nomeou a Viça 

Presidente Dra. Rosa Ramos para coordenar o GT Rio + 20. Solicitou 

em seguida que Dra. Suely de Camargo informasse sobre sua área de 

atuação junto a Comissão, e a mesma informou que estamos 

aguardando assinatura do Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso, para que o 

convênio seja firmado. Solicitou informações ao Dr. Sidney de 

Oliveira que explicou que sua área de atuação é bem complexa dada 

a necessidade técnica para averiguar qualidade de ar de interiores. 

Em seguida foi passada a palavra para a Secretária Geral que 

informou sobre evento promovido pelo Comitê de Florestas, 

esclarecendo que a OAB/SP participa sem qualquer viés político; 

agradeceu a presença da Dra. Luciana Samartine e da Dra. Helena 

Pessoa que estiveram presentes em todas as reuniões do Comitê. 

Dra. Luciana Samartine colocou que a participação da OAB/SP não é 

política e sim reação de uma sociedade informada e participativa. O 

Presidente informou que enquanto entidade devemos ter cuidado com 

a postura para que não haja nenhum viés político e que o Presidente 

da OAB Federal apóia a iniciativa, mas aguarda posicionamento 

técnico que virá da relatoria da OAB/SP. Solicitou criação de evento 

sobre mobilidade urbana nomeando Dr. Marcelo Bezerra para 

coordenação. Após, o Senhor Presidente abriu a palavra aos 

membros da Comissão para eventuais manifestações. Não havendo 
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nenhuma manifestação a reunião foi encerrada às 20:30h, motivo 

pelo qual lavra-se a presente Ata. 

       

São Paulo, 08 de agosto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


