
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DO 
DIREITO DA MINERAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020. 
 
Aos 20 dias do mês de março, às 10:15 horas, em reunião realizada online via 
hangout (https://meet.google.com/zoe-gowz-fbp?authuser=1), reuniram-se, 
ordinariamente, membros da “Comissão de Mineração”, sob a presidência da Dra. 
Cintia Castilho. Ausentes, sem justificativa, Dr. Euclides Jutkoski, Dr. Thúlio José 
Michilini Muniz de Carvalho, Dr. Fabio Takeshi Ishisaki, Dra. Fernanda Gomes de 
Sousa Coelho. Presentes Dra. Cintia Souza Castilho, Dra. Rosa Ramos e o Dr.  
Victor Fernandes Cerri de Souza. Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão 
agradeceu a presença dos membros nesse momento tão delicado em que o mundo 
enfrenta com o CONVID-19. Iniciados os trabalhos a Dra Cintia informou que até 
que haja normalização das atividades gerais, as reuniões serão realizadas de forma 
online. Em seguida, a Dra Cintia informou que, conforme já consignado na reunião 
ordinária anterior, o evento que a Comissão estava analisando em realizar em abril 
será, provavelmente, realizado em maio/2020, a depender do prazo de suspensão 
das atividades da OAB/SP. Foi informado, ainda, pela Dra Cintia, que já havia a 
confirmação de uma autoridade para participação no evento, Dr Everaldo 
Gonçalves, Geólogo, Diretor da ELETROPAULO (91/94) e Presidente da CPFL 
(94/95) e a do membro Antonio Henrique Dantas da Gama Penteado, Geólogo, 
Mestre e Doutor em Geociências pela UNICAMP, servidor Especialista em Recursos 
Minerais da Agência Nacional de Mineração e ex-Secretário de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Rio Claro/SP. Foi solicitado à Dra Rosa e ao Dr Victor que 
apresentassem mais alguns nomes para compor a mesa do evento que será 
realizado em maio/2020. A Dra. Rosa se manifestou informando que o evento 
poderia acontecer em um espaço menor da sede da OAB/SP da Rua Maria Paula e 
que seria interessante chamar a Comissão de Meio Ambiente para participar. O que 
foi aceito por todos e que será objeto de pleito junto à Secretaria das Comissões da 
OAB/SP. Em paralelo, foi sugerido pela Dra Cintia a participação da ASPASCER, 
seja como patrocinadora ou mesmo cedendo espaço em sua sede na cidade de 
Santa Gertrudes para a realização de eventos que fomente a Mineração e suas 
extensões, o que foi aceito por todos. A Dra Rosa e o Dr Victor sugeriram a 
aproximação das subsecções aos quais possuem contato direto com a diretoria, seja 
para a criação de comissão de mineração ou mesmo acrescentar a mineração junto 
à comissão de meio ambiente, se esta já existir na subseção. Já informaram que 
poderia ser expedido ofício para as subseções de Santo André, São Caetano do Sul, 
Itaquera, Ipiranga, Lapa e Santana. A Dra Cintia informou que a Secretaria das 
Comissões não possuem registro documental da gestão anterior da Comissão. Não 
havendo mais manifestações sobre novos assuntos, a Dra. Cintia agradeceu aos 
presentes pela valorosa colaboração e participação e deu por encerrada a presente 
reunião da Comissão às 11:00 horas, com a assinatura dos presentes nesta Ata. 
 
 
Cintia Souza Castilho 
Presidente 
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