
 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE MEIO AMBIENTE,  

 
Ao 01 dia do mês de dezembro do ano de 2022, às 17h00, realizou-se a Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Meio Ambiente desta seccional, no formato de videoconferência na 
plataforma Zoom, em virtude da participação de vários membros de todo o Estado de São Paulo 
e da dificuldade de deslocamento dos membros para reunião presencial 
 
Aberto os trabalhos a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente  e 
Conselheira Seccional Doutora. Rosa Ramos, convidou a mim, Paula Feldmann para secretariá-
la. Com a palavra, a Presidente deu boas-vindas aos presentes, ressaltando tratar-se da última 
reunião do ano de 2022. Aproveitou para dizer que está muito satisfeita com o trabalho 
realizado pela Comissão nesse ano, com diversos eventos e entregas, fazendo menção de 
agradecimento  à Presidente da Seccional Doutora  Patrícia Vanzolini e ao Vice-Presidente 
Doutor Leonardo Sica. Foram desejadas boas-vindas aos novos membros que tomaram posse 
nesta oportunidade. Feitas as considerações, passou-se a seguinte pauta: 
 

1. Discussão, votação e aprovação da Ata de 28.10.2022 (Reunião substituída pelo 
evento de Mudanças Climáticas para preparação para a COP27). A Senhora  Presidente 
informou sobre o envio da Ata da Reunião anterior via e-mail para todos os membros 
da Comissão e perguntou aos presentes se havia comentários ou sugestões. Sem 
objeções, a Ata foi aprovada pela Senhora Presidente. 

2. Comunicações da Presidência: 
 

i. CONSEMA: reuniões da 415ª, realizada no dia 28.09.2022 e 416ª, realizada no dia 
26.10.2022. Ambas as reuniões tiveram como pauta as informações do Plano de 
Ação Climática do Estado de São Paulo, prestadas pelo Subsecretário Estadual de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Doutor Eduardo Trani, que levou 
pessoalmente esse plano para a COP27. As atas poderão ser disponibilizadas para 
os interessados.  

a. Comissão de Políticas Públicas: Embora a OAB/SP não tenha assento nessa 
Comissão, a OAB/SP encaminha membros para participação das reuniões. 
Dada a palavra aDoutora Camila Abolafio, que participou das reuniões, foi 
dito que as pautas  dessa Comissão têm debatido especialmente os 
seguintes temas: (i) Lei de Regularização de Terras (Lei Estadual nº 
17.517/2022, que trata do Plano de Regularização de Terras Devolutas no 
Estado de São Paulo), com foco na espacialização dessas Terras e na 
possibilidade de posicionamento do CONSEMA em relação a aspectos 
ambientais no âmbito da regularização fundiária; e (ii) Plano de Ação 
Climática do Estado de São Paulo, com a divisão em pilares (energias, 
resíduos, etc.). informou que a consulta pública está aberta até 10.12.2022 
e os setores envolvidos têm se manifestado sobre o assunto no âmbito das 
reuniões. Os materiais dessas reuniões serão compartilhados com o grupo.  

b. Comissão Temática Processante e de Normatização: Com a palavra a 
Senhora Presidente informou que as pautas desta Comissão têm se 
concentrado nas discussões sobre o Regulamento do CONSEMA, 



especialmente para regulamentação da participação da bancada 
ambientalista.  

ii. SECLIMA 

Confrota: dada a palavra a Doutora  Josie Prato que participou da reunião em 
24.12.2022, por ela foi dito que na oportunidade foram realizadas duas 
apresentações: (i) Empresa Cone Digital, que expôs sistema de inteligência 
em frota de veículos, devendo ser avaliada a viabilidade de implantar esse 
sistema no Município de São Paulo; e (ii) Conselho Nacional de Transporte 
Limpo, que apresentou dados de acompanhamento das emissões de ônibus 
no Município de São Paulo e avaliou possíveis alternativas, como  a proibição 
da entrada de novos veículos a diesel, a serem analisadas em próximas 
reuniões.  

iii. CADES: Não houve apresentação. 
iv. COP-27: – dada a palavra a Doutora Priscila Artigas, que acompanhou a Senhora 

Presidente na na COP-27, por ela foi dito que diversos foram os temas debatidos 
durante os eventos, tendo iniciado com a discussão sobre o financiamento das 
ações climáticas, formas de participação da ciência nas discussões, preocupações e 
perspectivas dos jovens, descarbonização, adaptação do mundo às mudanças 
climáticas (especialmente no setor da agricultura), efeitos da mudança do clima aos 
mais vulneráveis (mulheres, pessoas com deficiência), gestão de recursos hídricos, 
transição energética. Afirmou que em sua percepção que os dois principais objetivos 
foram limitar o aumento da temperatura em até 1,5C e o financiamento dos países 
mais desenvolvidos aos países em desenvolvimento, o que foi implementado por 
meio do fundo de perdas e danos. Embora tenha sido um grande feito da COP27 
(cobrado há 30 anos pelos países em desenvolvimento), ainda não foram 
estabelecidas as regras para efetivo funcionamento desse fundo. Não houve 
regulamentação do mercado de carbono.  
Aberta a palavra ao Doutor  Alexandre Sion, que também acompanhou a Senhora 
Presidente representando a Comissão Permanente de Meio Ambiente na COP 27, 
por ele foi destacado que  a transição energética foi um dos pontos de grande 
discussão no âmbito da COP27, envolvendo o papel dos Estados e governos 
subnacionais nos acordos internacionais.   
 

3. Ordem do dia:  

 Audiências Públicas: Não houve apresentação.  

 Observatório da Implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
Coordenador: Não houve apresentação.  

 2ª Reunião do Prêmio de Responsabilidade Socioambiental da 
Câmara Municipal de São Paulo: Foi aberta palavra à Doutora 
Fabiane Tessari, que informou sobre a votação do referido 
prêmio, com o seguinte resultado: (i) 1º lugar o Projeto 
Fazendinhando; (ii)2º lugar para a Debora Garofalo; (iii) 3º lugar 
Lara Cristina Batista Freitas; (iv) 4º lugar para o Programa Dê a 
Mão para o Futuro; e, (v) 5º lugar para a Doutora Patrícia Iglecias 
(indicação da OAB/SP) 

 Happy Hour de Fim de ano da Comissão: Será agendado por 
meio do grupo do Whatsapp 



 Coordenadorias CPMA:  
I. Coordenadoria de Assessoria Internacional: Apresentação da nova 

Coordenadora, Doutora Cíntia Donato.  
II. Coordenadoria de Planejamento Ambiental – ESG – relacionamento acadêmico: 

Apresentação do Coordenador, Doutor. Raul Miguel, que informou ter recebido 
artigo de 5 colegas, ter conversado com outros 2 colegas, além dos 2 artigos do 
Coordenador e da Senhora Presidente, de modo que há 9 artigos para o ebook.  
Informou que foram realizados Diálogos entre a Comissão e os alunos do curso 
de Direito USP Ribeirão, que foram muito elogiados pelos alunos.  
Com a palavra a Senhora Presidente ressaltou sobre  a importância de 
participação dos membros nessas iniciativas, especialmente no ebook.  

III. Coordenadoria de Educação Ambiental – Resíduos – Logística Reversa: Não 
houve apresentação. 

IV. Coordenadoria de Saneamento Básico - Coordenadoria de Recursos Hídricos 
(SABESP): Pela Doutora  Fernanda Fowler, foi dito que ainda não houve reunião 
com o Comitê de Bacias Hidrográficas. 
Informou ter participado, como representante da Comissão Permanente de 
Meio Ambiente  de evento realizado pelo SENAC sobre “Mulheres na 
Sustentabilidade” fórumem que se discutiu o ecofeminismo, e em outro sobre 
regularização fundiária com a Doutora Tatiana Monteiro, da OAB/MT.  

V. Coordenadoria nas áreas de Petróleo, Gás e Mineração (DNPM, DAEE): foi 
informado pela Senhora Presidente, com grande pesar, o  falecimento do   do 
Colega Doutor Richard Geraldo. Dada a palavra a nova Coordenadora, Doutora 
Stella (sobrenome) se apresentou.  

VI. Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis (EMAE): Foi informado pela 
Senhora Presidenteque a Doutora. Juliana Matei representou a CPMA em evento 
do MPE e em programa da TV Aparecida sore cobrança da taxa ambiental em 
Caraguatatuba.  Também participou do evento “Direito do Vinho” realizado no 
dia 30.10.2022  

VII. Coordenadoria de Biodiversidade e Parques: Não houve apresentação.  
VIII. Coordenadoria de licenciamento ambiental – fiscalização (CETESB/POLÍCIA 

AMBIENTAL): Não houve apresentação. 
IX. Coordenadoria de Crimes Ambientais: Não houve apresentação. 
X. Coordenadoria do Direito do Mar: Não houve apresentação. – Rodrigo More – 

programação de evento  
XI. Coordenadoria de áreas contaminadas e agrotóxicos: Não houve apresentação.   

 

 ENCONTROS REGIONAIS DE CMA 
 

Programação: 

Pela Senhora Presidente foi informado que a meta para 2023 é para realização de 2 
encontros regionais já programados, a saber:  

1º Encontro: Região 21ª, organizado pelo Doutor  Neto Sacomano: Regiões de Apiaí, 
Capão Bonito, Itapeva, Taquarituba  



2º Encontro: Região 11ª, organizado pela Doutora Fernanda Fowler: Regiões de 
Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São 
Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tremembé, Ubatuba 

Pauta LIVRE:  

 Aberta a palavra à Doutora  Fabiana Tessari, que falou em nome da Doutora Teresa 
Villac, sobre o minicurso de meio ambiente e direitos humanos que será realizado na 
ESA/SP. Já foram organizadas 9 aulas e estão aguardando confirmação de 2 
professores para prosseguimento do  curso; 

 Aberta a palavra ao Doutor Sidney Elias, que informou a abertura de licitação no 
Município de Franca, para fazer o mapeamento da Bacia do Rio Canos; 

 Aberta a palavra à Doutora Katia Blotta, que informou parceria da OAB de Itanhaém 
com pescadores para realização de cadastro para participar de programa em que há 
remuneração para entrega de lixo retirado do mar; 

 Aberta a palavra a Doutora XXXXXX Martorelli, que se colocou à disposição para 
participar de futuros trabalhos acadêmicos da CPMA; 

 Aberta a palavra a Doutora  Lirian xxxxx, que agradeceu a participação da CPMA no 
evento sobre “A Teoria do Elo.”  

 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, Doutora Rosa Ramos, agradeceu a 

presença de todos, motivo pelo qual a reunião foi encerrada as dezoito horas e trinta 

minutos e oportunidade em que se lavrou a presente Ata. 

  

  

  

 Rosa Ramos 

 Presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente  

  

  

  

 Paula Feldmann 

 1ª Secretária Geral da Comissão Permanente de Meio 

Ambiente 

  

  

  

 



 
 


