
 

Reunião Comissão de Direito Ambiental OAB 06/08/2020 

 

Glaucia 

Questão da contaminação (ok) 

Nota técnica Proconve (ok) Glaucia dará retorno se foi aprovada pela Marina (nacional) 

Duas questões discutidas juntamente com a comissão nacional. 

 

1) ODS 

ODS – GT Sustentabilidade Flavio preparou um questionário sobre boas práticas de seccionais  

Cada um vai indicar os ODS que desejam trabalhar 

Considerando os grupos para alguns ODS – 13, 11, quem quer entrar nesses grupos.  

Glaucia disse que vai colocar no whats pra indicar qual grupo que cada um deseja participar 

para ter sinergias 

Questionário de práticas sustentáveis vai junto 

 

2) Observadores na CETESB 

Observadores da CETESB – Câmara de Mudança Climática (boas práticas empresariais – banco 

de ideias pra quem queira adotar) – Ferramentas 

CETESB está tentando ampliar – criar mecanismo de os aderentes terem mais facilidade ... 

Adesão ao acordo de SP pode contar pontos para o licenciamento 

 

3) Grupos de trabalho 

3.1) GT mananciais  

Paola – projeto dos mananciais – próxima reunião segunda 11h15. Relatório das 

anteriores definir o que vão fazer  

(Paola e Flavia ...+++ escreveram artigo sobre mediação) 

..... 



 

3.2) GT Sustentabilidade  

Flavio, questionário – foi validade, e transformado em um formulário eletrônico. Isso 

será encaminhado para os presidentes das comissões para que respondam com suas 

práticas, seus projetos de sustentabilidade. Vamos tentar fazer uma curadoria. Dentro 

do questionário já tem uma pergunta – projeto implantado e respectivo ODS. Isso vai 

auxiliar.  

Glaucia – encaminhou o questionário para a secretaria, eles disseram que seria melhor 

um formulário eletrônico 

Flavio fez esse questionário eletrônico 

Prazo – ate o final do mês? Até o dia 25!! Podemos consolidar as respostas e já temos 

isso para o próximo mês!!!  

Flavio vai fazer a consolidação dos resultados. 

Glaucia passara esse questionário das boas práticas da indústria de São Paulo (CETESB) 

3.3) GT áreas contaminadas 

Transpor planilha para o word 

Realizar uma exposição de motivos, como OAB o que estamos fazendo, demonstrar 

que isso não é importante apenas para São Paulo, mas para o Brasil todo. Isso 

interessa para SP por termos essa questão consolidada, mas o Brasil todo precisa ter 

isso regulamentado. Há procedimento que podem provocar uma expansão da 

contaminação. O Protocolo da CETESB pode ser “chato” mas ele é bom. Não há 

conhecimento da CONAMA 420. E importante ter um regramento para áreas 

contaminadas e termos ferramentas para auxiliar com as áreas órfãs. 

 

Outras questões  

Consultorias que vendem legislação – Glaucia  

Se eu tiver algum parâmetro desobedecido eu tenho que comunicar? Uma carta dessa forma. 

Mais uma consultoria para a lista da Leticia 

 

Hackathon (?) 

Em que pé está? – compartilhar o material sobre danos e valoração!  



 

 

Flavio - A possibilidade de se reunir com Arnaldo Jardim, talvez se conseguisse casar as duas 

coisas (tributação – áreas contaminadas). Daniel Coelho de Pernambuco do Cidadania, mesmo 

partido de Arnaldo Jardim. Sexta feira foi lançado pelo MMA – Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, esse plano está para consulta pública, até o final do mês (parece). Independente de se 

manifestar como GT... talvez darmos uma olhara... a questão dos 3 mil lixões ... áreas 

contaminadas. Marco legal de saneamento – há um diagnostico que usa dados (podem ir para 

a exposição de motivos – Glaucia) 

 

Justificar ausência da Ana Paula – está de férias !!! 

 

Paula – publicidade dos processos da CETESB / Giovani – discutir se verificou com a CETESB. Na 

Cetesb discussão acalorada: não houve consenso em relação a opinião da Ana. Apresentar 

para nos discutirmos novamente e votarmos e fazermos um encaminhamento. Quem 

discordou deve fazer uma revisão.  

Decisão de diretoria que permite que empresas que foram autuadas possam fazer uma 

negociação com a CETESB, de processos que a CETESB está perdendo. Se o ato administrativo 

e viciado, em juízo vc vai lá e paga só a metade... imoral. Essa decisão possibilidade de 

acordo... multas.. processos anulatórios... Paulo Garcia: entrar em “acordão” imoral e 

antiético, isso também acontece em tributário, governo tenta dar um jeitinho....Ana não 

recebeu nada de ninguém. Ela deu um parecer, se há discordância podem apresentar um 

outro parecer e consolidamos e analisamos!!! (ideia da Glaucia). 

 

Glaucia – regulamentação da lei de poda da agricultura – Alexandre no CADES (prefeitura). 

Simplificaram o procedimento de poda. Uma das mais autuadas pela Prefeitura e a ENEL, que 

ultrapassa os 25%. Fizeram um TAC pra juntar todas as multas e fazer uma ação conjunta nesse 

sentido. Secretaria Municipal esta vazia... grupo de risco (+ 60 anos). Alexandre está 

procurando ver quem é a pessoa responsável para verificar como está caminhando. Glaucia – 

oferece a ajuda da comissão para termos uma legislação adequada da lei de poda. 


