ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS

Local: Rua Loefgreen, 1057, cj. 1403 Edifício New Empire of Business - Vila Mariana, São Paulo - SP
Data: 08/02/2018
Horário: 9h00 às 12h00

PAUTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Novos Associados
Área do Associado
Agenda de Cursos Senac 2018
Grupos Técnicos
Chapas Biênio 2018 - 2020
Limite de Upload de arquivos digitais para a CETESB
Retomada dos Grupos ABNT
Possibilidade de contratação de Escritório de Advocacia para suporte aos associados
Certificação das Empresas de Consultoria
Prestação de Contas

Página 1 de 6

Detalhamento

1.

Novos Associados

As seguintes empresas foram anunciadas como novos associados:
-

2.

ERM
RAMBOLL
ENVISOL
TRIAL
VENNER AMBIENTAL

Área do Associado

Os associados foram informados novamente sobre a “Área do Associado” disponível no site da AESAS
(www.aesas.com.br). Tal espaço é reservado exclusivamente aos associados da AESAS e todos os
comunicados, ATAS e demais documentos relacionados à associação ficarão disponíveis. Terão acesso
à área as empresas associadas e seus funcionários. Serão permitidos cadastro de e-mail da empresa
de forma que e-mail pessoal (ex.: @hotmail, @gmail, etc) não serão aceitos salvo exceções das
empresas que não possuam domínio “@suaempresa”. Tal medida foi estabelecida para evitar que não
associados ou ex-funcionários tenham acesso à área restrita.
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3.

Agenda de Cursos Senac 2018

Foi divulgada oficialmente a agenda de curso, valores, descontos e forma de inscrição do convênio
entre AESAS e SENAC que acontecerá em 2018:

As inscrições realizadas até 30 dias antes da data do curso terão o valor de R$980,00 com 30% de
desconto para associados da AESAS. Inscrições realizadas com menos de 30 dias da data do curso terão
uma taxa de R$1180,00 com 30% de desconto para associados da AESAS. Para o “PAINEL DE DEBATE
DE GERENCIAAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS” o valor será R$120,00 Associados / R$190,00 Não
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Associados. As inscrições estarão disponíveis no site da AESAS dois meses antes da data de cada
curso/evento.

4.

Grupos Técnicos

Foi anunciado os seguintes GTs em andamento e os respectivos responsáveis. Foi informado que os
interessados entrem em contato com cada líder de grupo:
Grupo de Laboratório
Líder: Mônica Betterelli (ARCADIS) - monica.betterelli@arcadis.com
Líder: Cristina Gonçalves (CPEA) - cristina.goncalves@cpeanet.com
Grupo de Equipamento
Líder: Mônica Betterelli (ARCADIS) - monica.betterelli@arcadis.com
Grupo de Controle de Qualidade de Materiais e Insumos
Líder: Patricia Ruiz (AESAS) – aesas@aesas.com.br
Grupo Jurídico
Líder: Erika von Zuben (HERA) - erika.zuben@heraconsultoria.com.br
Grupo Remediadores
Líder:Thiago Gomes (DOXOR) - thiago@doxor.com.br
Líder: Bárbara Soares (SUPER BAC) - barbara.soares@superbac.com.br

5.

Chapas Biênio 2018 - 2020

Houve na oportunidade a divulgação da data da próxima assembleia para votação da diretoria e
conselho para o Biênio 2018 – 2020. A Assembleia acontecerá em 15/03/2018. Será enviado um
comunicado formal aos associados. Foi informado que de acordo com o estatuto os interessados em
compor chapa para concorrer aos cargos determinados no estatuto deverão seguir as seguintes
diretrizes:
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6.

Upload de Arquivos na CETESB

Foi questionado por um dos associados que os arquivos em upload enviados para a CETESB não podem
ultrapassa 10MB. A AESAS vai enviar uma carta para a CETESB questionando se haverá possibilidade
de upload de arquivos maiores uma vez que os relatórios e demais arquivos necessários aos processos
ultrapassam o limite atualmente disponível. Alguns associados relataram que estão entregando os
relatórios em CDs e Pen Drives nas agências regionais.

7.

Retomada dos Grupos da ABNT

Foi informado que está em andamento as discussões junto à ABNT para retomada dos trabalhos na
CEE068. Está em pauta com o Coordenador do Grupo, Maurício Prado e a ABNT, a sequencia das
normas que entrarão em revisão em 2018. Ainda não há data agendada para a retomada das
atividades.
8.

Contratação de Escritório de Advocacia

Está em pauta a possibilidade de contratação de um escritório de advocacia para dar suporte aos
associados nos assuntos relacionados à cadeia GAC e à DD-38. Haverá uma tomada de preços para
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avaliar a viabilidade de tal contratação. A atividade ficará a cargo do Rivaldo Franca Mello da empresa
GEO, que irá apresentar as possibilidades para avaliação da diretoria.
9.

Certificação das Empresas de Consultoria

Está na esfera INMETRO e CETESB a discussão acerca da Certificação das Empresas. A AESAS não teve
acesso ao documento e está em constante contato com a Diretoria da CETESB para obter maiores
informações.

10.

Prestação de Contas
•
•
•
•
•

Até a presente data a AESAS conta com 68 associados;
Possui uma taxa de 10% de inadimplentes;
Realizou no último trimestre a troca do banco Bradesco para o banco Itau objetivando
melhores taxas;
Está em processo de troca da empresa de contabilidade objetivando melhores taxas;
Disponibilizou o Balanço Patrimonial na área de associado como prestação de conta de todas
as movimentações da Associação no último período.
FIM DO DOCUMENTO
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