
Reunião Associados

São Paulo, 21 de Maio de 2020

PAUTA

• Novos Associados

• Serviços Essenciais

• Mandado de Segurança

• Liberação do Rodízio na cidade de São Paulo

• Eventos AESAS & SENAC

• Atualização dos GTs



Novos Associados



Eventos AESAS & Senac
Prosseguimento do formato online/webinário para o Painel de Debates Técnicos sobre GAC. Próximos Debates Técnicos:

• Visão do Estado para o futuro do GAC pós COVID-19 (29/05/20) 
• Visão dos Empreendedores (08/06/20)

Ampliação dos “Encontros Técnicos” também no formato online/webinário. Abaixo seguem as premissas:



Grupos Técnicos - GTS



• Específico lockdown para SP – AESAS;

• MS impetrado para caso concreto e não preventivamente;

• Outros MS que vocês sintam necessidade por atuarem em todo território nacional, solicitamos que nos procure, Erika ou Thiago;

• AESAS centralizará as necessidades e a comunicação com Felsberg, e agrupar associados com a mesma necessidade e viabilizar o 

compartilhamento dos custos;

• Documento atestando associação não será necessário.

Serviços Essenciais

• O simples envio das placas não configura legalidade em transitar, pois era auto declaratório;

• Nossa atividade não é essencial;

• Falsidade de sua informação, nos termos do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais sanções, incluindo a autuação 

de trânsito.

Mandado de Segurança Coletivo 

COMITÊ JURÍDICO

Líder: Erika von Zuben – Hera

.



Carta Cetesb

• Risco de responsabilização de eventual impossibilidade de atendimento à exigências CETESB. 

CONTAMINANTES EMERGENTES

Líder: Erika von Zuben - Hera

• Reuniões bimestrais

• Formatação de um guia de boas práticas de coleta de amostras e análise para contaminantes emergentes

• Água subterrânea - PFAs/PFOAs como linha principal

• Demais contaminantes: compreensão universo



LABORATÓRIOS

Líder: Mônica Betterelli – Antea e Cristina CPEA

• Planilha de interferentes foi disponibilizada na área de associados;

• O grupo está trabalhando no documento de Intrusão e Vapores que irá ser apresentado na Câmara Técnica para compor 

o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Sessão que trata sobre análises químicas.

POSICIONAMENTOS FORMAIS

Líder: Pedro Dib – Sanifox

Sem atualizações.

REMEDIADORES

Líder: Ana Paula - Waterloo

Sem atualizações.



RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Líder: Bernd Seelhorst – Nickol

• Bernd informou que está em contato com o grupo de áreas contaminadas da Europa (coordenado pelo Dietmar de

Viena).

• Há uma comunicação com um grupo na Bélgica, que fez um manual para avaliação de intrusão de vapores.

• Contato com a Universidade de Zurique, que tem um estudo em andamento sobre amostradores passivos de vapor.

INTRUSÃO DE VAPORES
Líder: Rafael Sato - Econsulting

• Consultorias: O grupo irá agendar uma reunião para reestabelecer as atividades;

• Laboratórios: O grupo está escrevendo um documento orientativo para seleção de métodos e comunicação entre laboratório
e consultorias. Previsão de finalização para revisão dia 27/05/2020;

• Amostragem: O grupo está produzindo um documento sobre amostragem baseado na ASTM d7663. Aproximadamente 70%
do documento já foi desenvolvido e deverá passar por revisão. Previsão de finalização para revisão 26/07/2020.



VALORAÇÃO DO DANO
Líder: César - Finkler

Criação: dez/19 e jan/20.

Composição técnica: 17 pessoas (19/05/20). Todos estão convidados!

1ª Reunião (17/03/20 - online): situação atual
- Definição dos direcionamentos (Situação atual => jurídico => técnico).
- Conhecimento do doc. “Informação Técnica CETESB 004/20/IC” de um caso envolvendo MP no bairro de

Jurubatuba(SP). Doc. recentíssimo de 30/01/20.
- Ata completa já no site da Aesas (Área do Associado):

2ª Reunião (16/04/20 - online): enfoque jurídico
- Convidado: advogados que integram o Comitê Jurídico/AESAS.
- Discussões iniciais de preocupações técnicas no contexto jurídico do doc. “Informação Técnica CETESB 

004/20/IC”.
- Ata em confecção para revisão e posterior compartilhamento na Área dos Associados.

Próximas ações: início do enfoque técnico. Possivelmente ocorrerá na 1ª quinzena de jun/20 a 3ª reunião 
(online) com a participação do prof. Reginaldo Bertolo (CEPAS/USP).



Obrigado!


