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ATA DE REUNIÃO 

 
 

 Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, 

às dezoito horas, na Avenida Imperatriz Leopoldina, 681, Lapa, no 

Restaurante Mangiare, Município de São Paulo/SP, por sugestão da 

Secretária Geral da OAB/SP, realizou-se a Reunião Ordinária da 

Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente da OAB/SP gestão 

2010/2012, bem como a entrega do Prêmio de Mérito Ambiental 

Stela Prado. 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, 

destacando a presença da Professora Dra. Ivette Senise, da 

Secretária Geral Dra. Clemência Wolthers, da Conselheira Tallulah 

Kobayashi e de todas as autoridades e membros ali presentes 

solicitando dispensa da leitura da Ata anterior que se encontra 

disponível no site da OAB/SP. Informou sobre a importância deste 

momento de premiação, que outorgará referido Prêmio às diversas 

autoridades atuantes na esfera ambiental. Passada a palavra ao 

Deputado Fernando Capez, foi informado sobre o currículo e trabalho 

da colega Stela Prado que precocemente nos deixou. Foi informado 

sobre a Cartilha Ambiental que é apadrinhada pela Dra. Clemência 

Wolthers. Foi solicitado pelo senhor Presidente e reiterado pela 

Secretária Geral da CSMA que todos os membros desta Comissão, 

especialmente aqueles eventualmente nomeados como relatores de 

processos que ultimem suas manifestações de forma que em cada 

feito haja além das funções outorgadas, a devida devolução dos 

autos à Secretaria de Comissões. Após, foi dado início à entrega do 

Prêmio seguido de jantar aos membros e homenageados. Por fim, o 
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Senhor Presidente abriu a palavra aos membros da Comissão para 

eventuais manifestações. Não havendo nenhuma manifestação a 

reunião foi encerrada às 20h30min, motivo pelo qual lavra-se a 

presente Ata. 

São Paulo, 12 de novembro de 2012. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 


