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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 

 

 

COMPOSIÇÃO 

 

 

1. Giovanna Paola Primor Ribas (Presidente) 

2. José Luiz Tadeu Müller de Paula (Vice-presidente) 

3. Michel João Haddad Neto (Secretário) 

4. João Luiz Stefaniak 

5. Carilyz Driely Cordeiro 

6. Bianca Chemin 

7. Luiz Guilherme Buss 

8. Paula Tatiany de Camargo Jorge 

9. Mauri Marcelo Bervervanço 

10. Rafael Sirigatti 

11. José Robson da Silva 

12. Caroline Schoenberger 

 

MISSÃO 

 

 

A Comissão de Meio Ambiente da OAB – Subseção de Ponta Grossa tem a 

missão de agir na defesa do meio ambiente natural, cultural e artificial, seja 

atuando como representante da Subseção nas questões afetas à área 

ambiental, como agente fiscalizador e propagador de informações relativas à 

legislação ambiental, seja propondo medidas que evitem ou reparem danos 

ambientais. 
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 ATRIBUIÇÕES 

 

 

I. Mediante prévia comunicação à Diretoria, manter entendimentos com 

as autoridades públicas constituídas para pleitear providências a 

respeito de violações efetivas ou iminentes ao meio ambiente e ao 

patrimônio cultural, para manter a Subseção informada das questões 

ambientais da cidade ou para apresentar proposta de projetos na área 

ambiental; 

II. Articular a representação da Subseção em Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente, de proteção do Patrimônio histórico e cultural e demais 

órgãos colegiados responsáveis pela gestão ambiental na jurisdição; 

III. Interagir com as comissões ambientais das demais Subseções da OAB 

do Estado do Paraná ou outro Estado, Seccional e Conselho Federal; 

IV. Criar e manter atualizado um centro de documentação e bibliografia 

relativo às questões ambientais em meio virtual e/ou físico; 

V. Criar e organizar câmaras técnicas, grupos de trabalho e fóruns 

temáticos, como órgãos de apoio e subordinados à Comissão de Meio 

Ambiente, facultada a designação de terceiros; 

VI. Elaborar trabalhos escritos e emitir pareceres a respeito de questões 

ambientais, quando solicitado pela Diretoria da Subseção; 

VII. Mediante prévia delegação, representar a Subseção em questões 

afetas à área ambiental;  

VIII. Propor à Diretoria da Subseção a instauração processos ou prestação 

de assistência jurídica, sempre que constatada ameaça ou dano 

ambiental; 

IX. Promover estudos, seminários, cursos e outras atividades para debater 

questões ambientais, para advogados ou para a sociedade, a fim de 
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promover a aproximação da comunidade científica e da sociedade 

civil em questões afetas à área ambiental; 

X. Cooperar para manter o intercâmbio com outras organizações 

dedicadas à defesa do meio ambiente; 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

I. A Comissão será composta de um presidente, um vice-presidente e um 

secretário, a seguir nomeados: 

 

PRESIDENTE: Giovanna Paola Primor Ribas 

VICE-PRESIDENTE: José Luiz Tadeu Müller de Paula 

SECRETÁRIO: Michel João Haddad Neto 

 

II. A Comissão será criada por um período de três anos, durante a gestão 

2103/2015. 

III. As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, a priori designadas 

para as primeiras terças-feiras do mês. 

IV. As reuniões extraordinárias serão agendadas conforme a 

disponibilidade dos membros. 

V. A cada reunião será lavrada ata e disponibilizada no centro de 

documentação para acesso por qualquer advogado. 

VI.   Poderão fazer parte da Comissão, acadêmicos e profissionais de áreas 

correlatas. 

 


