OAB BAURU – GESTÃO 2019 / 2021
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 / 2020

Presidenta: Juliana Maria Pinheiro
Presidenta Adjunta: Simony Silva Coelho

O primeiro trabalho da gestão foi a representação da OAB, na reunião
realizada pelo COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável), em 25/01/2019.
Com a nomeação da presidenta adjunta, fevereiro/2019, os trabalhos da CMA
foram evoluindo, a primeira reunião ordinária ocorreu em 17/04/2019, no decorrer do
primeiro ano foram realizadas 9 reuniões ordinárias, três extraordinárias, palestras,
eventos de conscientização, atuação em audiências públicas, reuniões junto ao
COMDEMA e outros. Em 2020, tínhamos muitos projetos, mas não puderam ser
executados por conta da Covid.
Seguem os trabalhos, de forma breve, mas estamos à disposição para
esclarecimentos:

I.

2019
1. Reuniões ordinárias: 09, primeira em 17/04 e a última em 05/12;
2. Reuniões extraordinárias: 04, necessárias para concluir a organização dos
eventos:
3. Membros na 1ª reunião:
05 advogadxs;
4. Reuniões no COMDEMA: 131 (ordinárias e extra): auxiliando na solução de
diversas dúvidas jurídicas e na elaboração de decretos municipais;
5. Reuniões na Câmara Técnica de Legislação (CTLEgis): 062
6. Audiências públicas de EIV:
03
7. Redes Sociais:
post na página do facebook;

No primeiro semestre estavam presentes como representantes da OAB: Presidenta e Pres. Adjunta,
após setembro/19 a representação ficou intercalada entre as advogadas.
2 Somente pela presidenta, reunião para discutir projeto de lei, em especial o projeto de lei dos grandes
geradores, que se tornou a Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos de Bauru.
1
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8. Eventos:
8.1. Semana do Meio Ambiente (junho): Mesa Redonda sobre a Lei de Proteção
ao Cerrado, com palestras feitas por Sr. Sidnei Rodrigues, o Secretário do
Meio Ambiente de Bauru, à época, e o Ms. Leandro Peres Marcomini,
professor e policial ambiental;

II.

8.2.

Semana do Meio Ambiente (junho): Participação na XX Semana Integrada
do Meio Ambiente de Bauru, realizada pela Prefeitura Municipal, na qual
esta Comissão preparou e ministrou palestras com o tema “O Município
Verde e Azul Construído por Nós” e realizou o evento na sede da
OAB/Bauru, referente a Mesa Redonda supra referida3;

8.3.

Semana da árvore (setembro):
Participação no plantio de árvores
coletivo realizado pela ONG Fruto Urbano;

8.4.

Educação Ambiental: Ministração de palestras (03) em escolas
municipais, em parceria com a Comissão da OAB Vai a Escola, ao longo
do segundo semestre/19;

2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Reunião ordinária presencial: 02;
Congresso Regional de Comissões de Meio Ambiente: abril/204
Reuniões ordinárias virtuais: 04 e a última marcada para 08/12;
Membros integrantes do grupo de whatsApp:
20 entre advogadxs e
outras formações;
Reuniões no COMDEMA: 105 (ordinárias e extra): auxiliando na solução de
diversas dúvidas jurídicas e na elaboração de decretos municipais;
Reuniões na Câmara Técnica de Legislação (CTLEgis): 026
Redes Sociais:
02 Vídeos com a participação dos integrantes:
a) pandemia e meio ambiente;
b) prazos nos órgãos ambientais durante da pandemia; e
c) post na página do face, principalmente na semana do meio ambiente;
Reunião com o MP: 08/10/2020;
Eventos:

Anexo I: relatório detalhado do evento.
Houve um trabalho intenso para organização de palestrantes, convidados, patrocinados, mas foi
cancelado em decorrência da pandemia.
5 Representação intercalada entre a presidenta e pres. adjunta;
6
Somente pela presidenta, reunião para discutir edital do PAPPA (Plano Anual
de Proteção e Preservação Ambiental) e PMEA (Programa Municipal De Educação Ambiental).
3
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9.1.
9.2.
III.

Palestra 04/06/2020: Perspectivas do Licenciamento Ambiental:
Gláucia Savin: visualizações no youtube: 208
Palestra 11/11/2020: Marco Legal do Saneamento: Fabrício Soler:
visualizações no youtube: 120

2021

A Comissão Estadual de Meio Ambiente convocou as CMAs para implantação
dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis), diante da adesão da OAB/SP
à agenda 2030 da ONU, que incentiva adoção dos 17 objetivos. A CEMA nos orientou
a escolher, entre os membros, quais os ODS que gostaríamos de trabalhar.
Em reunião realizada em agosto/20 escolhemos dois objetivos:
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis7: Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
e
12. Consumo e Produção Responsáveis8: Assegurar padrões de
produção e de consumo sustentáveis.
Dentre outras metas, os ODS escolhidos estabelecem:
a) Reduzir o impacto ambiental negativo das cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais,
saneamento urbano e outros;
b) eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura
sustentável, do acesso a serviços básicos
A presidenta e a pres. adjunta já integram o grupo de trabalho estadual de
Sustentabilidade, estamos aguardando orientações da C.E.M.A., inclusive o professor
Thiago Ramires, que integra o grupo, elaborou um projeto preliminar de atuação no
prédio da OAB, anexo II.
A implantação dos ODS envolverá outras comissões temáticas, por exemplo:
Direito Internacional, cujo contato inicial já foi realizado com a Dra. Letícia.
Além disto, continuaremos com as palestras em parceria com a OABVE,
palestras com grandes nomes da área ambiental, participação na semana do meio
ambiente, etc., na medida do possível.
7

http://www.agenda2030.org.br/ods/11/

8

http://www.agenda2030.org.br/ods/12/
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IV.

Evolução dos integrantes:
Integrantes na
1ª reunião
em 17/04/2019
(5)

Juliana Maria Pinheiro – Presidenta
Simony Silva Coelho – Presidenta Adjunta
Ana Cláudia Baroni Altarujo
Kleiton José Carrara
Natália Braga Araújo Picado Gonçalves
Integrantes
Juliana Maria Pinheiro – Presidenta – OAB 145.640
Simony Silva Coelho – Presidenta Adjunta – OAB 264.629
Grupo de WhatsApp
Ana Carolina MInozzi - advogada – pres. de comissão
Ana Cláudia Baroni Altarujo – advogada
Em 11/2020 (20)
Ana Flávia Nasimoto Rosa – advogada
Com
participação Cynthia Scarpelli Soares – advogada
Isabela Vieira – advogada – pres. de comissão
ativa, na maioria.
Keity Abreu – advogada – pres. de comissão
Kleiton José Carrara – advogado
Livette Carvalho – advogada – pres. de comissão
Lusia Thomaz Garcia – advogada
Narriman Barbosa – advogada – pres. de comissão
Natália Braga Araújo Picado Gonçalves – advogada
Tatiana Muriano – advogada
Wallas Trovelli – advogado
Integrantes de outras áreas:
Alexsandro Pelegrino - PM. Ambiental;
Leandro P. Marcomini – PM. Ambiental e professor mestre em
gestão ambiental;
Raquel Ferreira Kanashiro – engenheira ambiental;
Thiago Ramires – geógrafo e professor mestre em agronomia; e
Yvana Brito – Bióloga e professora mestra;

Gratidão a todos os integrantes da Diretoria da OAB Bauru, pela oportunidade
de desenvolvermos atividades vinculadas ao meio ambiente, exercendo a nossa parte
do comando constitucional ao “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.”
Bauru (SP), 29 de novembro de 2020.

___________________________
Juliana Maria Pinheiro
OAB/SP nº 145.640

_____________________________
Simony Silva Coelho
OAB/SP nº 264.629
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