
ATA Reunião Associados
São Paulo, 06 de Fevereiro de 2020
Local:CRQ IV

PAUTA

o Novos Associados

o Assembleia – Eleição 2020 - 2022

o Cursos SENAC

o Cursos SECOVI

o Painel de Debates

o Prazos de vistas de processo das agências da Cetesb

o Atualizações dos GTs

o ABNTs

o Câmara Ambiental
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NOVOS ASSOCIADOS
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Assembleia Geral Ordinária para eleição do:

Conselho Diretor: formado por um Presidente, um Vice- Presidente, um Secretário, Tesoureiro e por 
outros 2 (dois) Conselheiros;

Conselho Fiscal: formado por 3 (três) representantes das associadas;

Ocorrerá no dia 11 de março de 2020. Os associados interessado em montar uma chapa para concorrer a 
eleição do biênio 2020-2022 deverão seguir as diretrizes do Artigo 12 de nosso estatuto:

Artigo 12 - Os cargos eletivos do Conselho Diretor serão preenchidos em Assembléia Geral e, uma vez 
eleitos, os representantes das associadas serão considerados empossados, independente de qualquer 
outra formalidade.

§ 1º - Qualquer proposta para preenchimento dos cargos eletivos do Conselho Diretor, assinada por um 
décimo das empresas associadas, poderá ser enviada à Secretaria até quinze (15) dias antes da data da 
reunião da Assembléia, devendo a Secretaria encaminhá-la a todos associados, dentro do prazo de dez 
(10) dias, a contar da data do seu recebimento.

§ 2º - O ato da eleição será feito por escrutínio secreto e exercido pelo representante legal da empresa 
associada junto a AESAS.

Assembleia 2020 Eleições Biênio 2020 - 2022
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§ 3° - A empresa associada que não puder comparecer à Assembleia Geral poderá enviar à Secretaria o
seu voto em sobrecarta fechada e sem qualquer sinal que a identifique, fazendo-a acompanhar de uma
comunicação com sua assinatura. Serão apurados todos os votos enviados até a data da eleição.

O requerimento de registro de chapa devidamente assinado, deverá ser entregue à secretaria executiva da
Aesas por meio eletrônico: aesas@aesas.com.br até o dia 25 de fevereiro de 2020, respeitando o prazo
de 15 dias à data da Assembleia Geral Ordinária conforme gere o estatuto.

Os requerimentos serão divulgados à todos os associados até o dia 01 de março de 2020, respeitando o
prazo de 10 dias à data da Assembleia Geral Ordinária conforme gere o estatuto.

Somente poderão compor a chapa os representantes das empresas associadas que se encontrem em dia
com suas obrigações estatutárias.

Para maiores detalhes acessem o estatuto disponibilizado na área de 
associado do site da Aesas: www.aesas.com.br

Assembleia 2020 - Eleições Biênio 2020 - 2022
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Coordenadores:

Ana Paula – AESAS
Vaga em Aberto - AESAS
Rodrigo Cunha - SENAC
Marcos Tanaka - SENAC

Interação dos associados na definição do conteúdo programático dos cursos: Os associados podem,
a qualquer tempo, entrar em contato com os coordenadores dos cursos do Senac para contribuírem
com os conteúdos programáticos da agenda anual. O contato deve ser feito diretamente com a
coordenação do curso.

O senhor Sandro Souto da Finkler colocou o senhor César Malta à disposição para fazer parte do
quadro da coordenação. Foi esclarecido que a coordenação dos cursos não é remunerada e que
tanto coordenadores quanto instrutores devem possuir experiência em docência. A coordenação
será informada sobre a candidatura.

Àqueles que tiverem interesse em ministrar curso podem igualmente entrar em contato com o a
coordenação devendo apresentar currículo com experiência técnica na área a ser ministrada e
experiência em docência. A docência nos cursos é remunerada. Interessados devem enviar e-mail
para aesas@aesas.com.br.

Regras Curso Aesas x Senac
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Cursos com inscrições abertas:
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Agenda 2020

2020
EVENTO MÊS DIAS

INTRUSÃO DE VAPOR JANEIRO 20/21/22

AVALIAÇÃO PRELIMINAR FEVEREIRO 17/18/19

PLANEJAMENTO DE INVESTIGAÇÃO MARÇO 16/17/18

PAINEL DE DEBATES – INTRUSÃO DE VAPOR ABRIL 15

DIREITO AMBIENTAL FOCADO EM ÁREAS CONTAMINADAS MAIO 26/17/28

AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA JUNHO 22/23

ÁGUA SUPERFICIAL E EFLUENTES (A DEFINIR) JULHO 20/21

MÉTODO DE SCREENING AGOSTO 17/18/19

SVE SETEMBRO 21/22/23

PAINEL DE DEBATES – COMPENSAÇÃO OUTUBRO 06

LNAPL OUTUBRO 19/20/21

BIORREMEDIAÇÃO NOVEMBRO/ 
DEZEMBRO 30/01/02
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XVI PAINEL DE DEBATES

INTRUSAO DE VAPORES: POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

O próximo Painel de Debates de Gerenciamento de Áreas Contaminadas está com previsão de
acontecer até dia 24 de abril de 2020. A data ainda será definida e divulgada aos associados.
Será aberta possibilidade para patrocínio.

Local: Senac - Auditório de 470 pessoas
Tema: Intrusão de Vapores: Políticas e Procedimentos

Mediador: Rodrigo Cunha

POLÍTICAS

• Cenário Americano
• Cenário Europeu
• Cenário Nacional

PROCEDIMENTOS

• Estudo de Caso:  Hidrocarbonetos 
• Estudo de Caso:  Clorados 
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• A AESAS mantém um convênio com o SECOVI para curso de Empreendimento Imobiliário que
já está indo para a terceira edição. A Edição de 2020 deverá acontecer no 2º semestre e possui
como foco a gestão de áreas contaminadas no mercado imobiliário.

• Coordenador: Rivaldo França Melo

v Evento anual com foco no mercado imobiliário
v Estrutura UNISECOVI
v Curso EAD e Presencial

Interessados em participar o curso ou colaborar com o conteúdo programático entrar em contato 
com aesas@aesas.com.br ou rivaldofrancamello@gmail.com

CURSOS SECOVI
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PRAZOS DE VISTAS DE PROCESSO DAS AGÊNCIAS 
DA CETESB

Devido à demora de retorno da CETESB sobre as vistas aos processos a AESAS vai buscar
identificar junto aos associados por meio de uma pesquisa os casos e as agências que mais
demandam tempo para resposta às solicitações.

A partir de tais respostas, a AESAS fará uma carta formal para a Presidência objetivando minimizar
tais prazos para agilizar o andamento dos projetos.

Os responsáveis pela elaboração, compilação e divulgação desses dados serão Patricia Ruiz e
Rivaldo Mello.
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CÂMARA AMBIENTAL

Objetivo: Revisão do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas

A 1ª Reunião da Câmara aconteceu 05/02/2020 onde foram nomeados 2 coordenadores. São eles:
André Gerente do Departamento de Áreas Contaminadas da CETESB e Thiago Gomes, Presidente
da Aesas. Dia 20/02 acontecerá a próxima reunião que tem como objetivo fazer a estrutura do
Manual. O grupo deve reunir-se quinzenalmente. As primeiras atividades desenvolvidas pelo GT
serão Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória e Detalhada e Intrusão de Vapores.

A AESAS comporá GTs os quais desenvolverão textos que serão levados para discussão na no GT
da Câmara. Os grupos já criados e em andamento são:

Ø GT Intrusão: Rafael Sato e Willem Takiya – Grupo composto e em andamento
Ø Avaliação Preliminar - Ana Paula Queiiroz e Erika von Zuben – Grupo em formação

(intetressados em participar enviar e-mail para aesas@aesas.com.br). Por questão de ordem,
não serão consideradas as solicitações de entrada de grupo enviadas via WhatsApp.
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Grupos Técnicos - GTS

Foram apresentados o andamento de todos os GTs que estão ativos na AESAS e foram
abordados os seguintes tópicos:

Há uma página exclusiva no site da AESAS com todos os GTs ativos e seus responsáveis.

Qualquer associado pode participar de qualquer GT desde que sejam atendidas as regras
estabelecidas pelos líderes de tais GTs.

Os interessados em ingressar devem fazer contato com os líderes dos GTs diretamente para ter
acesso às regras de participação.

A atualização do andamento dos GTs é tratada nas reuniões de associados. Os interessados em
se atualizar devem 1) participar ativamente do GT, 2) entrar em contato com o líder, 3) participar
das reuniões de associados. O Sr. Sandro da Finkler colocou como sugestão que os líderes dos
GTs enviem as ATAs das reuniões para todos os associados, mas até o momento não ficou
definida outra forma de comunicação além das anteriormente relacionadas.
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COMITÊ JURÍDICO

Líder: Erika von Zuben – Hera

O grupo deve agendar reunião para discutir o projeto de Lei de Áreas Contaminadas. Os
associados que quiserem alguma informação acerca de tal projeto de lei devem entrar em
contato direto com o líder do Comitê o qual deverá passar as informações cabíveis.

O Sr. Pedro Dib lembrou sobre o documento “Parecer sobre as responsabilidades legais dos
envolvidos Cadeia de Gerenciamento de áreas Contaminadas” que foi apresentados pelo Tasso
e que está disponível na área de associados.

O Sr. Sandro da Finker mostrou interesse em participar do Comitê Jurídico e foi informado que o
mesmo deve entrar em contato com o líder do grupo para verificar as regras para acesso.

CONTAMINANTES EMERGENTES

Líder: Erika von Zuben - Hera

Grupo foi constituído em Dezembro de 2019 e tem previsão de reunião para o primeiro trimestre
de 2020. Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem
entrar em contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis.

Grupos Técnicos - GTS
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GTS

EQUIPAMENTOS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA

Líder: Mônica Betterelli – Antea

Não houve atividade no grupo. Durante a reunião não houve nenhum manifesto de que o grupo 
deve voltar à ativa.

LABORATÓRIOS

Líder: Mônica Betterelli – Antea e Cristina CPEA

Segundo as líderes do grupo não houve reunião do GT de laboratórios desde a última reunião de
associados e as sugestões dadas na última reunião foram anotadas, mas ainda não houve a
oportunidade de serem discutidas. Relatou-se que em relação a planilha de métodos e
interferentes em elaboração para orientar os consultores, a intenção da Mônica é de finalizar na
próxima reunião visando iniciar a discussão dos métodos de intrusão de vapor. A Mônica está
buscando agendar a próxima reunião para 05/02. Assim, poderá atualizar os associados.

Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem entrar
em contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis.
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GTS
POSICIONAMENTOS FORMAIS
Líder: Pedro Dib - Sanifox

Objetivo do GT: elaborar documentos para uniformizar a posição técnica / institucional da AESAS
como associação e orientar e participação de qualquer associado que represente a AESAS perante
órgãos ambientais, outras associações, universidades, etc.

PARTICIPANTES:

ANA PAULA QUEIROZ – WATERLOO

RIVALDO MELLO - GEO

AUGUSTO BARBOSA – CETREL

ANDERSON MILAN – REGEA

MATEUS SIMONATO – AECOM

CAMILO CHAVES - FINKLER

VENNER AMBIENTAL (GOSTARIA DE INDICAR NOVO REPRESENTANTE ?)

Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem entrar em
contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis.
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POSICIONAMENTOS APROVADOS E PUBLICADOS NA HOME PAGE DA AESAS:

• ETAPAS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS
(GAC)

• ACREDITAÇÃO NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17.025 E AMOSTRAGEM DE
ÁGUA SUBTERRÂNEA PELO MÉTODO DE BAIXA VAZÃO

POSICIONAMENTO EM DISCUSSÃO NO COMITÊ JURÍDICO:

• METAS DE REMEDIAÇÃO COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE
HUMANA (ARSH)

NOVOS POSICIONAMENTOS A SEREM ELABORADOS:

• VALORAÇÃO DO DANO (APÓS ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DO GT
ESPECÍFICO DE VALORAÇÃO DO DANO)

• SUSTENTABILIDADE EM PROJETOS DE REMEDIAÇÃO

GTS

POSICIONAMENTOS FORMAIS
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GTS

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Líder: Bernd Seelhorst – Nickol

O GT está buscando Parceria com a ITVA (Associação Alemã) e interação com outras agencias 
internacionais.

Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem entrar 
em contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis.
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GTS

REMEDIADORES

Líder: Ana Paulo Queiroz – Waterloo

A líder do grupo informou que um texto sobre o registro dos produtos remediadores está sendo
elaborado pela Ana Paula, Erika com Zuben e Tasso Cipriano e que tal texto será enviado para
os componentes do Grupo de Remediadores até o final de fevereiro. Após o conhecimento de
todo o grupo e discussão do texto, a previsão é enviar o texto para o IBAMA até primeira semana
de Março.

Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem entrar
em contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis.
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GTS
VALORAÇÃO DE DANOS

Líder: Cesar Malta de Oliveira – Finkler

Grupo criado o grupo em dezembro 2020. Ainda não houve reunião. Os associados que  
mostraram interesse em participar foram:

César Malta - Filkler
Thiago Gomes – Doxor
Patricia Ruiz – Aesas
Camilo – Finkler
Cesar Cury – Geobrasil
Erika – Hera
Fabio Bellotti – Bachema
Fabio Matos – M2
Igor – Ambiente Integrado
Amrcio – Alberto e Albert
Paulo  - Reconditec
Ricardo Romero – Projeto Ambiental
Ricardo Pessoa – Ecopro
Rivaldo – Geo
Rodrigo – Planterra
Sergio – Conam

Os associados que quiserem alguma informação acerca de mais detalhes do GT devem entrar
em contato direto com o líder o qual deverá passar as informações cabíveis. 19/24



GTS

INTRUSÃO DE VAPORES

Líder: Rafael Sato - Econsulting

Criado no dia 20/12/2019

Objetivos principais – Produção de documentos técnicos focados em vapores;

O grupo foi dividido em três: Consultorias (líderes Willem Takiya, Camila Baroni e Paulo Oliveria),
Amostragem (líder Patrícia Ruiz) e Laboratórios (Líder Mônica Betterelli);

Foi feita a primeira reunião das Consultorias no dia 30/01/2020: O primeiro passo será a revisão
da tradução do Guia do ITRC. Outros a fazeres são definição de documentos à serem
produzidos a partir dos capítulos do guia do ITRC e avaliação de documentos de fatores de
atenuação;

Foi feita a primeira reunião da Amostragem no dia 31/01/2020: O primeiro passo será a
estruturação de um documento de amostragem a partir da ASTM D7663-12.
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ABNTs

Coordenadora: Giovanna Setti
Secretária: Patricia Almendro Ruiz

Atividades em andamento:

PROJETO ABNT NBR 16784-1 – Está em CONSULTA NACIONAL– Plano de Intervenção

1ª Reunião/2020 (07/02/20) - Revisão da ABNT 15515 - Avaliação Preliminar

Foi informado aos associados que embora a AESAS seja a patrona da ABNT, os interessados
em participar do ABNT/CEE-068 devem enviar e-mail para milena.pires@abnt.org.br mostrando
interesse em compor grupo.

Não há outras normas em revisão.
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ATA redigida por Patricia Almendro Ruiz em 10 de fevereiro de 2020.

FIM DO DOCUMENTO
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