
 
 

Reunião Comissão de Meio Ambiente da OAB – 03-12-2020 

 

Reunião Alfomares – Alto da Boa Vista 

ACP ganhou em primeira instancia, perdeu em segunda, tem recurso no tribunal. Já 

começaram desmatamento. Tem vegetação que se regenerou. A construtora resolveu 

executar os TCAs que já estão defasados. 

Advogadas da associação – amicus curiae – atos na execução não fossem realizados. 

 

Decreto estadual e resolução – compensação (PRA E AGROLEGAL) 

Última reunião – juntos com outros membros do conselho de meio ambiente do estado – 

Agrolegal e SIMA 55 = mapas equivocados. Quatro reuniões com secretaria de meio 

ambiente e agricultura. Um vexame – secretaria da agricultura acaba obstruindo a pauta 

– 88 slides, destroem a pauta e não deixam falar. Glaucia vai reportar com a reunião c o 

governador. Caio chamou Glaucia para a reunião – reunião pedida pelo presidente do 

SENAI, foi feita a reunião, ... era em realidade a CNA. Foram oito cidadãos pedindo para 

Glaucia parar de atrapalhar, em 35 anos de profissão Glaucia nunca recebeu um cala a 

boca. Glaucia disse que está tentando evitar a judicialização, estamos buscando que a 

anistia que tinha embutida na resolução 55 se aplicasse pois os mapas que estão previstos 

são de bioma e não de fisionomia, isso acaba gestando no noroeste paulista 

principalmente uma anistia. Para a região de cerrado teve uma perda de 35% de área 

 O decreto prevê que a compensação se de principalmente em áreas que são do Estado... 

problemas de titulação do Estado. A primeira tentativa e de recuperação – uma serie de 

pastos que podem ser recuperados. Tentar reparação a compensação apenas quando a 

reparação e inviável. Resolver o problema de regularização fundiária do Estado isso não 

tem adicionalidade alguma, isso não seria possível ser feito. Hoje (03;12) reunião com o 

MPE em razão de uma carta enviada ao governador falando da necessidade de revisão 

desse decreto.. desses aspectos. Glaucia conversou com quatro procuradores e pediu que 

compartilhássemos o conhecimento – fundação biota fapesp também está trabalhando 

conosco. Não se trata de judicializar essa questão, mas buscar um consenso. Um espaço 

de consenso para que o programa saia do papel, mas corrigindo as distorções do decreto 



 
estadual e da resolução SIMA 35. Há uma verdadeira parede em relação da secretaria da 

agricultura. O Gerd esta auxiliando muito. Canal de conversa com o governador do Estado 

 

 

Acordo ambiental de São Paulo 

Acordo ambiental de São Paulo – OAB observadora. OAB signatária do acordo – plano 

de redução dos gases (OAB – pode ser signatária). Há mais 186 de empresas signatárias 

– após um ano de vigência do acordo. Há duas câmaras técnicas. 

Há dois grupos de trabalhos de ferramentas e de boas práticas (GT de ferramentas).  

Adesão gratuita, não vai onerar a OAB. Há uma coordenadoria de mudanças climáticas 

com a Valquíria. Propor que a OAB seja signatária.  

Via green = Flavio Salles conversou com Conrado e já arrumou os caminhos para 

terminar o diagnóstico. Destacou o engenheiro ambiental para ir ate a OAB e fazer o 

levantamento inicial. Vai gerar um relatório para diminuir os impactos de emissões. 

Proposta, compensação das emissões da OAB. (GT de sustentabilidade) 

E a conversa com as subseções? Vão dar inicio a isso. Há dois projetos no GT de 

sustentabilidade – já fizeram as separações dos 6 projetos encaminhados. Foram 

destacados 4 (São Jose do Santos, ...) 

Duas ODS 11 e 12 

 

Hacathon 

Ricardo disse que o Hacathon foi aprovado, ainda falta uma etapa. 

 

Eventos 

Conseguimos fazer vários eventos, através da Flavia e Flavia.  

Semana que vem teremos um webinar na terça-feira 08-12 – ODS como um caminho para 

o capitalismo consciente. Debate bastante interessante. Com vários atores que trabalham 

com esse tema.  9hs-11hs.  

Os eventos tiveram uma repercussão bem interessante.  

Flavia Bueno – grupo de mananciais, revisitar as palestras e fazer ... marcar o quiz... as 

necessidades, o que cada player falou para fazer uma estrutura de roteiro estruturando as 



 
reuniões. Palestrantes gostaram tanto do evento. Perguntaram... vamos escrever juntos 

um artigo? 

GT de mananciais e um núcleo que faz parte da estrutura da comissão.  

 

Livros 

Em formato digital – há recursos. Precisamos registrar essa experiencia. Experiencia 

única, singular tentando falar com todos, os debates foram excelentes. 

 

Complexo Ibirapuera 

A questão pode ter a concessão, mas o complexo e um bem que faz parte do patrimônio 

imaterial da cidade. O complexo – projeto Icaro de castro melo – faz parte do patrimônio. 

Havia um projeto de integração de todas as áreas de todas as partes adjacentes, pegava a 

praça dos monumentos a bandeira... enfim.. de qq forma na memória afetiva de criança 

Glaucia frequentava... mas não precisa sair demolindo tudo ali naquele lugar, talvez o 

concessionário possa ter uma remuneração menor, mas a cidade ganha com aquele espaço 

ali. Há a necessidade de revisão do edital de concessão. E o tombamento ... alguma 

possibilidade. A OAB ou se absteve ou se posicionou pelo não tombamento do complexo. 

Isso vai ser conversado... provavelmente a OAB deve ter tido opiniões conflitantes. Pode 

ser que essa nota não seja aprovada pela presidência... mas talvez isso poderia ser um 

caso para ver se poderíamos ter o tombamento no âmbito municipal... mas tentar 

convencer o governador para ter essa estrutura importante para a cidade. As vias não 

comportam a mesma sobrecarga de trânsito.  

Evian Elias – interessante em relação ao complexo, ter acesso a esse projeto que existia 

anteriormente, bem como informações sobre os critérios e propostas aprovadas para essa 

concessão, para sabermos o que poderíamos pedir, para no momento de ser analisado, 

verificar a possibilidade de ver o que pediríamos. Edital está dependendo do tombamento.  

Glaucia - Espaço generoso. Necessidade de intervir.  

O tombamento municipal poderia ser uma solução ? 

 

Relatório anual de atividades 

Vamos circular essas informações  

 



 
 

 


