
 
 

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

www.oabsp.org.br 
 

 

ATA DE REUNIÃO 
 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 

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

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

realizou-se a 7ª 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 se encontra disponível no site da OAB/SP. 

Informou que a Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente é 

uma comissão permanente desta Casa pela relevância do tema que 

enfrenta. Que está presente em 223 municípios e depois da comissão 

de cultura é a maior comissão da Casa. Passou a palavra para Fábio 

Feldmann, 1° Presidente do CMA- OAB/SP. Registrou chegada do 

vereador Gilberto Natalini e o convidou a participar da mesa. Passo a 

palavra ao Dr. Fábio Feldmann que saudou os amigos presentes, 

informou o falecimento de Azis Ab’Saber, importante geógrafo e 

professor universitário que participou da Comissão, dando enorme 

contribuição para esta Casa. Informou que teve a honra de participar 

com o Prof. Azis Ab’Saber da questão petrolífera em Cubatão. Para 

tanto solicitou 1 (um) minuto de silêncio em homenagem ao referido 

geógrafo. O Presidente solicitou que seja enviado e-mail da Comissão 

para a família de Azis Ab’Saber agradecendo todo o trabalho por ele 

prestado. Cumprimentou o vereador Dr. Gilberto Natalini. Em seguida 

o presidente manifestou a gratidão e respeito pelo Dr. Fábio 
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Feldmann agradecendo sua presença e informando aos membros 

presentes que a criação de uma Comissão de Meio Ambiente só foi 

possível pelo trabalho desenvolvido pelo Dr. Fabio, que inclusive foi 

seu 1º (primeiro) Presidente. Apresentou a Dra. Suzana Lobo que 

fará a comunicação do Boletim Informativo. Informou que a 

Coordenação da Revista será feita pela Dra. Thais Leonel. Dra. 

Suzana informou seu e-mail para que havendo material ou interesse 

de quaisquer dos membros que entrem em contato diretamente com 

ela (mcbride@gmail.com). Em seguida, empossou o Dr. Fernando 

Nascimento Burattini como membro da Comissão de Sustentabilidade 

e meio Ambiente, que coordenará o GT de matéria relacionada ao 

direito portuário e suas interfaces com as questões ambientais. 

Passou a palavra ao Dr. Fernando, que após agradecer a 

manifestação do Presidente, informou que a questão portuária 

ambiental é de fundamental importância para a garantia do bem 

estar dos habitantes e da possibilidade de obtenção de um 

desenvolvimento econômico sustentável, viável e factível. Informou 

que apesar da involução da Indústria, por conta da abertura dos 

portos houve crescimento no setor, o que por obvio, faz nascer uma 

série de questões de ordem ambiental. Por fim comprometeu-se com 

esta Comissão para o desenvolvimento da temática em prol do meio 

ambiente e da efetivação da dignidade da pessoa humana. Tendo a 

palavra o Presidente mencionou a presença da estagiária Bianca 

Trípoli e da advogada Dra. Daniela Gil. Em seguida passou a palavra 

aos presentes para que fizessem as devidas apresentações, sendo 

que 1- Anne, especializada em direito marítimo, está pleiteando 

mestrado na PUC/SP nesta seara ambiental; 2- Antonio Lawande, 

advogado militante na seara ambiental há 10 anos, hoje acessor 

técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; 3- 
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Edson Carlos, advogado empresarial do Espírito Santos, não atua 

especificamente na área ambiental; 4-Renata Albuquerque milita 

Direito Tributário, mas esta caminhando para o direito ambiental; 5- 

Alexandre Pedretti, empresário; 6-Luciana Loyola, IG Marketing 

socioambiental, agradeceu a oportunidade em estar presente; Dada a 

palavra ao Presidente foi mencionada a presença da advogada Dra. 

Maria Cristina Reali. Em seguida passou a palavra ao vereador 

Natalini que cumprimentou o Presidente, o Dr. Fábio Feldmann, o 

Coronel Celso Nomura, a Dra. Rosa Ramos e Dr. Fernando Burattini. 

Disse que há Projeto para obrigar Câmara a fazer conferências sobre 

temática ambiental. Os últimos 5 eventos desta natureza foram feitos 

no Memorial da América Latina contando com a presença de milhares 

de cidadãos e profissionais. Esses anos tendo em vista a proximidade 

da Rio+ 20 sugeriu ao Prefeito do Rio de Janeiro parceria para que a 

Conferência fosse um evento prévio para debate da Rio+ 20. 

Divulgou o temário, informando que a pretensão é firmar um 

documento no sentido de “marcar” a presença da cidade de São Paulo 

frente às questões ambientais. Respeita muito o trabalho da OAB, 

pelo trabalho consistente que é realizado nessa Casa. Dada a palavra 

ao Presidente, após os agradecimentos foi passada a palavra para a 

2ª Vice Presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 

da OAB/SP, Dra. Rosa Ramos que agradeceu a participação da mesa, 

aos membros pela participação nesta reunião que acontece numa 

sexta-feira. Apresentou o currículo do Coronel Milton Nomura, que 

com sua integridade vem dando efetividade às questões ambientais. 

Antes de passar a palavra ao Cel. Milton, o Dr. Fabio Feldmann fez 

uma menção honrosa ao belíssimo trabalho que vem sendo realizado 

sob a batuta do Coronel. Dada a palavra ao Cel. Milton, por ele foi 

dito que a atuação do Dr. Fabio Feldmann sempre foi uma atuação 
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corajosa e marcante. A seguir iniciou o discurso dizendo estar 

surpreso pelo convite do Dr. Carlos Sanseverino, pois em 24 anos 

dedicados ao Meio Ambiente é a primeira vez que foi convidado para 

debater a temática nessa Casa. Saudou todos os membros da mesa e 

os membros presentes. Começou sua apresentação contando os 

critérios que a policia ambiental adota para os procedimentos 

operacionais. São 2400 homens, em 114 municípios sendo a maior 

polícia do meio ambiente do Brasil; informou que existe um curso de 

capacitação de membros da polícia com duração de 45 dias em 

período integral. Em relação as medidas de precaução, informou que 

trabalham com Educação Ambiental- e que somente neste ano já 

participaram de aproximadamente 1500 (mil e quinhentos) eventos. 

Informou também sobre a intensificação da presença ostensiva- 95 

mil vistorias ambientais. Em relação às estatísticas, comunicou que 

são na ordem de 12.000 (doze mil) Autos de infração por ano; 

30.000 (trinta mil) animais apreendidos por ano; 550 (quinhentas e 

cinqüenta) armas de fogo apreendidas por ano. Objetivos 

estratégicos: qualidade, eficácia, sensação de segurança ambiental. 

Devolvida a palavra ao Presidente foi solicitado o reativamento da 

parceria entre a OAB e a Polícia Militar na pessoa do Coronel Milton 

Nomura. Convidou o Coronel a participar do GT sobre a criação das 

Varas Ambientais. Agradeceu a presença do Coronel, informando que 

a OAB está sempre de portas abertas para o debate. Foi aberta a 

palestra para perguntas dos membros presentes que questionaram: 

1- Dra. Viviane – qual destinação dada aos animais? E o manuseio? 

Informou que a norma permite que os animais sejam destinados a 

zoológicos e afins. 2- Dra Isabel- exposição animais em pet shop, PM 

pode intervir nesses casos?  Informou que a ligação nº 190, conta 

com uma gravação extensa que desanima quem está tentando 
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denunciar. Coronel agradeceu a sugestão. Passada a palavra ao 

Presidente, que agradeceu os convidados e questionou sobre mais 

alguma manifestação, convidou o Coronel a participar da Comissão 

nas reuniões mensais. Não havendo nenhuma manifestação a reunião 

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

  

 

    São Paulo, 16 de março 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 

 

 

 


