
 
 

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

www.oabsp.org.br 
 

 
ATA DE REUNIÃO 

 

 
 Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 pela Secretária da Comissão Dra. Thaís Maria Leonel do 

Carmo foi justificada a ausência do Presidente tendo em vista a 

possibilidade do nascimento de seu filho. Dando início aos trabalhos 

deu boas vindas para Dra. Renata e Dr. Paulo que explanaram sobre 

as Florestas inteligentes. Cumprimentou os companheiros de Pós 

Graduação da FMU e agradeceu a presença de todos. Solicitando 

dispensa da leitura da Ata anterior que se encontra disponível no site 

da OAB/SP. Começou em pauta alguns assuntos: 1- Zoneamento 

Ecológico da Baixada Santista; 2 - Código Florestal; 3- Lançamento 

do Livro do Dr. Fábio Feldman, criador da Comissão de meio 

Ambiente da OAB e primeiro Presidente. Em seguida passou a palavra 

para a Dra. Renata Albuquerque que levou para a reunião a temática 

das Florestas Inteligentes, projeto idealizado pelo Empresário Paulo 

Franzine. Priemiramente agradeceu ao Presidente Dr. Carlos e a 

Secretária Geral Dra. Thais pelo convite da discussão em tema na 

reunião. Dra. Thais cumprimentou-os e agradeceu passando a 

palavra para Dr. Paulo que começou a explanação sobre o projeto, 

dizendo que se trata não só de plantar árvores, mas também e 

principalmente, de reintroduzir e recuperar o homem na sociedade. O 

projeto esta localizado no Vale do Paraíba, e conta com a utilização 

de mão de obra de presidiários de forma remunerada, sendo que já 
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contam com mais de 60 reeducandos produzindo, resultado do 

aprendizado e profissionalização que promove o reflorestamento de 

forma integrada e inteligente. Possui parceria com o presídio de 

Tremembé, oferecendo aos detentos cursos técnicos e 

profissionalizantes, capacitando-os assim para mão de obra 

especializada. Em seguida passou um filme auto-explicativo do 

projeto. Dra. Thais elogiou o trabalho de Dr. Paulo, como exemplo de 

possibilidade dos empresários aferirem lucro utilizando o ser humano 

e a natureza de forma sustentável. Nesse momento passou a integrar 

a mesa a 2ª Vice-Presidente desta Comissão, Dra. Rosa Ramos que 

agradeceu Dr. Paulo pela exposição e sua presença, reiterando o fato 

de já conhecer o projeto. Em seguida dada a palavra a Secretária 

Geral, foi informado que por estarmos nos avizinhando do evento Rio 

+20 há necessidade de contribuição de todos os membros no sentido 

de indicar sugestões e críticas no que se refere a matéria legislativa, 

em específico da internacional. Após Dra. Rosa Ramos informou que a 

FIESP contará com um estande no evento, e que a Comissão poderá 

contribuir com idéias e sugestões. Neste momento Dr. Sidney de 

Oliveira, solicitou a inserção de temas vinculados à qualidade de ar 

de interior, entregando inclusive material a ser analisado pela 

Presidência desta Casa. Dra. Rosa Ramos propôs que fosse feito 

contato com a Comissão de Direito do Trabalho, o que de imediato foi 

assumido pela Dra. Sandra Neder, que ficará responsável em fazer a 

“ponte” entre o Dr. Sidney e a referida Comissão. Logo após, passou 

a palavra para os novos membros, a saber: 1- José Carlos, sócio do 

escritório da Dra. Helena Pessoa, servidor público do IBAMA, disse 

que está a disposição da Comissão; 2-  Alciléia, advogada sócia da 

Dra. Viviane, se colou a disposição; 3- Tatiana, advogada se colocou 

a disposição; 4- Annie Stopa, advogada, aluna da pós graduação da 
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FMU, se colocou a disposição; 5- Hélio, advogado e engenheiro, 

trabalha na CETESB, e se colocou a disposição; 6- Fernanda, bióloga, 

trabalha com consultoria ambiental e se colocou a disposição; 7- 

Claudia Toneli funcionaria pública da prefeitura municipal, bióloga, 

introduziu no município algumas questões sobre crimes ambientais, 

também se colocou a disposição; 8- Elizabeth, pós graduanda em 

Direito Ambiental pela FMU, se colocou a disposição. Foi solicitada a 

palavra por Daniel (IBEV), que reafirmando, a ISO 121, que trata, da 

sustentabilidade em eventos sugeriu dar suporte aos possíveis 

eventos que ocorrerão no decorrer do ano vindouro. Dra. Rosa 

Ramos, informou que todos os banners dos grandes eventos têm sido 

utilizados para produção de sacolas, em seguida, passou a palavra 

para o Dr. Otávio Gregori que de imediato esclareceu sobre o tráfico 

de papagaios e o comunicado recebido da SOS Fauna. Fez 

apontamentos sobre a debilidade legislativa, e chamou atenção para 

a necessidade de trabalho especifico do GT de Fauna para mapear e 

definir, a seriedade dos órgãos que trazem informação para a OAB. 

Em se tratando de vácuo legislativo, sugeriu levarmos propostas para 

Câmara dos Vereadores e Assembléia Legislativa a fim de suprir a 

lacuna. Neste momento Dr. José Roberto informa que o tráfico de 

animais encontra-se em terceiro lugar na arrecadação financeira 

ilegal, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Dr. 

Otávio ressaltou que se trata de assunto cauteloso e que deve ser 

analisado com a máxima urgência. Dra. Rosa Ramos sugeriu, como 

ponto primordial o mapeamento das instituições solicitando ao Dr. 

José Roberto participação especialmente no que diz respeito sobre o 

destino dos animais. Solicitou, outrossim, que fosse enviado ofício 

para a polícia ambiental solicitando os dados de óbitos e apreensões 

de animais silvestres. Dr. André referenciou a importância e 
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autonomia da OAB. Em seguida Dra. Rosa Ramos passou a palavra ao 

Dr. Mário Perucci, que de imediato passou a explanar sobre a Ação 

Popular Ambiental. Após a excelente explanação a Dra. Rosa Ramos 

parabenizou e informou sobre o extenso conhecimento do colega na 

matéria, solicitando que fosse disponibilizado o material para os 

membros da comissão. Dr. Antonio Monteiro falou sobre o prêmio 

referência ambiental da OAB, e reiterou a idéia de premiar os 

municípios, que fazem uso do desenvolvimento sustentável 

(tratamento de água, resíduos sólidos, saneamento básico, aterro 

sanitário), solicitando aos membros da comissão que opinassem 

indicando criticas e sugestões. Dra. Rosa Ramos sugeriu mapear 

quais municípios participariam do prêmio. Em seguida desejou Feliz 

Natal a todos agradecendo o comprometimento e a presença de 

todos, e deu por encerada a reunião. Não havendo nenhuma 

manifestação a reunião foi encerrada às 20h30min, motivo pelo qual 

lavrou-se a presente Ata. 

 

    São Paulo, 14 de dezembro de 2011 

 

 

Rosa Ramos 

2ª Vice Presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente 

 

 

Thaís Maria Leonel do Carmo 

Secretária Geral da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 

   
  
 

 


