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ATA DE REUNIÃO 
 

 
 Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

doze, às dezoito horas, no Plenário dos Conselheiros da OAB/SP, 

Praça da Sé, 385, 2º andar – 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, a Senhora 2ª Vice Presidente da Comissão Dra. Rosa 

Ramos convidou a mim, Thaís Maria Leonel do Carmo para 

secretariá-la. 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. Convidou a compor a mesa o 

Dr. Roberto Livianu, Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, a Senhora Elisabeth da ALIVI, o Dr. Antonio 

Fernando Pinheiro Pedro advogado e ex presidente desta CSMA e o 

Dr. Antonio Lawand, assessor de Gabinete do Secretário do meio 

Ambiente Dr. Bruno Covas. Dada a palavra ao Dr. Robeto foi por ele 

explanado sobre a campanha “Não Aceito Corrupção” patrocinada 

pelo MP Democrático. Informou que a questão da corrupção está 

ligada também ao meio ambiente. Que o MPD surgiu em 25/08/1991, 

a fim de efetivar aproximação do MP com a comunidade. Priorizam a 

comunicação estratégica sendo a primeira ocorrida em 2008. Em 

seguida foi feita comunicação sobre conceito de corrupção, seus e 
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efeitos e conseqüências culturais. Divulgou o Seminário que ocorrerá 

em 04 de setembro próximo convidando a todos participarem 

(inscrições encontram-se no site do MP). Por fim exibiu dois vídeos da 

campanha. Dada a palavra a 2ª Vice Presidente foi anunciada a 

chegada do Senhor Presidente Dr. Carlos Alberto Maluf Sanseverino 

que passa a compor a mesa e presidir os trabalhos. Pelo Presidente 

após saudação à mesa e aos membros, foi solicitada desculpas pelo 

atraso que ocorreu em função do trânsito de São Paulo. Disse que a 

corrupção fere a dignidade da pessoa humana e é muito bom ver um 

representante do MP com uma mensagem séria e oportuna, 

sugerindo aos conselheiros aderirem a esta campanha. Informou que 

o Dr. Marcos da Costa não pode estar presente por conta de 

compromissos diversos, mas que mencionou que a OAB aguarda 

ofício do MP a fim de que a Casa possa aderir, formalmente, à 

campanha aqui exposta. Dada a palavra ao Dr. Roberto foi dito que a 

campanha não é apenas do MP e sim da democracia, motivo pelo 

qual convida a OAB participar desta cruzada para divulgar a 

campanha que se encontra inclusive em mídias sociais. Agradeceu o 

convite afirmando que é partidário da conversa entre juiz/promotor e 

advogado e aguarda a divulgação dos trabalhos por esta CSMA. Dada 

a palavra ao Dr. Antonio Fernando foi dito que o trabalho do MPD é 

digno de todas as homenagens, que sua esposa, falecida, era 

membro do MP e uma das fundadoras deste movimento por um MP 

Democrático, deixando registrada sua grande admiração pelo 

trabalho e pela pessoa do Dr. Roberto. Retomada a palavra pelo 

Senhor Presidente foi feito agradecimento ao MPD e em seguida 

passada a palavra a Elizabeth da ALIV, registrando a abertura na 

CSMA às ONG’s sérias que atuam em prol da dignidade humana. A 

Senhora Elizabeth informou que é suíça, viveu parte da sua vida no 
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Brasil para cuidar, em sistema “home care” de portadores do vírus 

HIV. Que recebeu convite há 24 anos por parte de Dom Paulo da 

ordem dos franciscanos. Procurou a pastoral da saúde para entrar na 

favela para prestar atendimento. Com ajuda do governo alemão 

compraram uma casa na Serra da Cantareira que hoje serve de 

abrigo para inúmeros portadores do vírus. Afirmou que é possível 

reintegrar mulheres grávidas portadoras do HIV na sociedade, mas 

que os resultados ainda são pequenos face ao que pode ser feito. 

Retomada a palavra foi dito pelo senhor Presidente que o que 

ouvimos é um testemunho de vida e de amor ao próximo e que o 

trabalho realizado pela ALIVI, ainda que pequeno, faz a diferença 

para centenas de pessoas que se encontram em situação de miséria 

moral. Disse que a ALIV está cadastrada na OAB para receber parcela 

das doações recebidas nos eventos (leites em pó) que seu site é 

www.aliv.org.br, agradeceu a Senhora Elizabeth passando a palavra 

ao Dr. Antonio Fernando Pinheiro Pedro agradecendo sua presença na 

reunião ordinária desta CSMA, informando que Dr. Fernando, por ter 

sido presidente no passado é Conselheiro Permanente. Pelo Dr. 

Fernando foi dito que a OAB tem grande importância na evolução da 

legislação ambiental. Citou a presença do Sr. Horácio Peralta, Dra. 

Luciana Helena Pinheiro, jornalista Vitor Agostim e o colega de turma 

Dr. Luiz Monteiro. Fez referência ao Dr. Luiz Alberto de Fischer 

Awazu, filho de Luiz Antonio de Mello Awazu que foi membro da 

Comissão. Por fim disse que a finalidade da Comissão de Meio 

Ambiente sempre foi a de ser uma entidade de referência que 

possibilitasse abertura de mercado de trabalho para o advogado e 

que fica feliz em ver que isso tudo foi alcançado. Informou que a OAB 

esteve presente na elaboração de leis como a nº 9.605/98, 

implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, solicitando 
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ajuda contra o biocentrismo facista que está inserido principalmente 

no MP, judiciário e Administração Pública. Disse que o Direito 

Ambiental é humanista e não biocêntrico e unilateral. Informou que 

ficou decepcionado pela pouca expressão da OAB na Rio + 20 e que 

esta Casa deve sempre promover debate prestigiando o contraditório. 

Retomada a palavra pelo Senhor Presidente foi reiterada a 

homenagem ao Dr. Fernando. Em seguida saudou os convidados do 

Dr. Fernando informando que a OAB esteve presente na Rio + 20 de 

forma efetiva, sendo que os trabalhos realizados pela CSMA foram 

acompanhados por aproximadamente 100 mil pessoas. Parabenizou o 

Dr. Luiz Antonio de Mello Awazu pelo aniversário em 25 de agosto 

próximo. Pelo adiantado da hora solicitou que a apresentação do Dr. 

Antonio Lawande fosse feita na próxima reunião em razão da 

importância do tema por ele enfrentado em relação ao derramamento 

de óleo, solicitando a Secretária Geral que divulgasse o tema com 

antecedência. Passou a palavra ao Dr. Monteiro que informou que o 

texto final do Prêmio de Mérito deve ser aprovado pelos Conselheiros 

e que é fundamental a análise por parte da Comissão de 

Prerrogativas. Pelo Presidente foi informado que sugeriria a inclusão 

do tema na pauta do Conselho, se possível, ainda este ano. Solicitou 

à Secretária Geral que fizesse divulgação aos membros desta CSMA 

do evento que ocorrerá em 29 de agosto próximo e debaterá a 

qualidade do ar de interiores face à saúde humana com coordenação 

do Dr. Sidney de Oliveira coordenador do GT sobre ar de interior. 

Convidou a todos para a Reunião do CONJUR (segunda feira) do 

COSEMA/FIESP (terça feira), esta última seguida de almoço. Dada a 

palavra aos membros da Comissão, foi dito pelo Dr. Antonio que os 

artigos 36/37 do Novo Código Florestal são incongruentes e a posição 

do Estado é usar o instrumento certo na hora certa. Pelo Presidente 
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foi consultado se alguém mais faria uso da palavra. Não havendo 

nenhuma manifestação a reunião foi encerrada às 20h30min motivo 

pelo qual lavrou-se a presente ata.  

São Paulo, 24 de agosto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


