
 
 

Reunião Comissão de Direito Ambiental OAB – 08-04-2021 

 

GT áreas contaminadas 

Glaucia tinha apresentado para Marina Gadelha proposta PL. Glaucia faria a apresentação 

na Camara dos Deputados. Nesse meio tempo, Marina e Glaucia saíram, então Ana 

Chagas tentou trazer de volta para a OAB Federal para fazer a apresentação da proposta 

do PL. Flavio e Henriete participaram. Eles queriam compreender os aspectos mais 

técnicos. Proposta foi bem recebida pela comissão federal. Dois caminhos propostos – 

(1) PL esta na comissão de meio ambiente, relator do MS Dep Jose Medeiros e podemos 

tentar uma reunião direta com esse relator, (2) acompanhamento pela comissão de 

acompanhamento legislativo da OAB Federal 

Decidiu-se pelos dois caminhos simultâneos. E um terceiro (Ana Chagas) abriu a 

possibilidade de ter acesso a Rodrigo Agostinho que tem um papel ativo nas questões 

ambientais.  

Flavio propôs de estruturar um webinar OAB Federal e de São Paulo sobre áreas 

contaminadas. Desafio de apresentar uma proposta de webinar para acontecer em agosto. 

A Presidente da OAB pediu uma alteração de um parágrafo... vamos resgatar esse artigo 

para verificar como proceder. Estabelecer na redação uma espécie de marco temporal – 

verificar se e pertinente e faz sentido. 

 

FEPRAC (Lina Pimentel Garcia) 

Não teve nenhuma reunião, apenas disponibilizou as atas. Para a próxima reunião, a ideia 

e mostrar para o grupo o que o Feprac está fazendo. Números, perspectivas 

 

GT Direito internacional 

(Flavia) 

 

GT Mananciais 

Paola Aureli de Camargo Lima 



 
Fazendo um levantamento do que foi falado nos eventos. Mananciais, problemas e 

soluções. Planilha de Excel estão preenchendo para verificar as sugestões repetidas ou 

não. Problema multifacetado. 

Verificar se pode com a OAB tentar construir uma solução de consenso, tentar fazer uma 

conversa para encontrar uma solução, sendo a OAB a mediadora, a partir desse fato, a 

partir da denúncia do vereador Natalini. 

Se conseguir encontrar uma solução consensuada, talvez isso possa se repetir para as 

outras bacias. Em paralelo estão organizando um documento – 5 paginas de cada 

expositor, os problemas, as raízes dos problemas e as soluções...  e tentar fazer como um 

documento inicial. Avançar tentando trazer luz para o fato para entrosar a todos nessa 

conversa. Passos, publicidade e fazer a mediação, o que vai precisar de suporte técnico. 

Lina Pimentel Garcia – associação – tarifa água e esgoto em relação a mananciais, 

pediram ajuda no escritório. Ela disse que seria mais legal ter apoio de parceiros. 

Legalmente está tudo em ordem, daria para renovar, mas tentar ter alguma previsão para 

recuperação de mananciais.  

 

GT Sustentabilidade 

Henrieth eles vem conversando sobre reunir os projetos – uma das ideias era conversar 

sobre um selo do projeto de latinhas. E se consolidassem não só o projeto das latinhas, 

mas todos os projetos envolvidos e replicassem os projetos que deram certo e passassem 

isso para São Paulo e ter uma adesão OAB dar um apoio armazenamento (pra ceder um 

box) pra rodar e uma de logística para gerar um selo vinculado a OAB. 

Membros da OAB – manter a economia circular... para tudo isso rodar precisa do aval da 

Ana. Ana então afirmou que o aval o GT tem. O que precisamos ver e como vamos fazer 

rodar (disse Ana), mas pegar essas experiencias da OAB trazer para a central e fazer 

atingir outras subseções.  

 

Coordenadoria de Mudanças Climáticas 

Walquíria Aparecida Passelli/André de Castro – estruturando 

A comissão esta com varias iniciativas mas precisavam ter um olhar um pouco mais 

centralizado de gestão para coordenar 



 
Aderimos ao pacto global, estamos com a contratação da via green (inventario de 

emissões e outras informações que eles estão elaborando). Onde podemos trabalhar em 

mitigação e adaptação – carbono neutro = perspectiva de chegar nesse objetivo. 

Esta pendente Adesão ao Acordo São Paulo 

OAB está avaliando enviar um representante para a COP em novembro. 

Coordenadoria vai olhar para tudo isso e coordenar as ações.  

Dois GTs vão funcionar como apoio – direito internacional e sustentabilidade. 

 

Representações institucionais 

A - CONSEMA 

Flavia conversou com a Sandra Medaglia – representação no Consema – Sandra fez uma 

sugestão – mais um grupo de whats up dos que tem representação institucional e caso não 

possam participar de reunião ordinária – tentar trazer para o grupo a participação. 

OAB desde a entrada da Sandra no Consema, inicio de 2020, ocorreram 2 participações 

efetivas  

(1) moção contra a prorrogação dos prazos do Proconve, compreendendo as dificuldades 

da pandemia, mas que o Brasil, a Cetesb se posicionasse contrariamente a essa 

prorrogação explicando que isso não e viável do ponto de vista da poluição. Essa moção 

foi encaminhada. Parece que a CETESB se posicionou contrariamente OAB federal 

(2) Estação Jureia Itatins – invasão – esse fato foi levado a câmara de mediação federal – 

núcleo que pertence a uma das aldeias, parece que ali na mediação eles vão sair em 

determinado tempo, mas não nos foi apresentado o resultado dessa mediação.  

Recentemente – possibilidade de concessão de parques. 

APA sistema Cantareira – plano de manejo 

PL nova área de proteção aos mananciais referente ao Alto Juquiá São Lourenco   

A ideia do grupo de whats up para difundir um pouco mais 

Alteração da resolução CONSEMA 1/13 – relatoria OAB 

 

B - ABRAVA – associação nacional de empresas ligadas a filtragem de ar 

Regulamentação da filtragem de ar interior – a lei municipal com vereador Natalini e 

chegaram a se articular para uma politica de qualidade do ar interior. Fizeram convite 

para Leticia para que a OAB participasse. Projeto tem um apadrinhamento de um 



 
congressista. Aproveitando o momento. A primeira reunião 31 de marco do plano de 

como o grupo vai se organizar. Leticia está no GT de normas técnicas. 

Paulo Saldivia falou sobre esse ar interno. Mais de 75 entidades participaram dessa 

primeira reunião. A solicitação para que a Leticia represente a OAB nessa associação  

 

Eventos – Bate Papo-Legal 

2ª Edição – Biodiversidade (março) – Direito e Povos Tradicionais (abril)  

Relato de Solange e Silmara.  

Excelente evento apresentação – Dra. Sandra Kishi, Silmara e Paulo com mediação da 

Dra. Solange 

 

Nomeações 

Nomes foram encaminhados para a secretaria solicitando a formalização da nomeação. 

 

Outros assuntos 

Jose Roberto Gomes de Paula trouxe questões sobre  


