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ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS 

 

Local: Rua Deputado Lacerda Franco, 300 – Pinheiros – São Paulo 

Data: 18/08/2016 

Horário: 09h00 às 11h00 

Participantes: Adriana Artoni (GeoAcqua), Ana Paula Queiroz (Waterloo do Brasil), André Vieira (4D 

Ambiental), Bruno Rondi (4D Ambiental), Erika von Zuben (Hera Consultoria), Fabio Minzon 

(Hidrosuprimentos), Fábio Seghese (Eurofins), Gernot Beutle (Gb-Ecosolution), Giovanna Setti 

(Waterloo), José Azevedo (Merieux),  Marina Brito (Servmar), Monica Betterelli (Arcadis), Monica Perez 

(CPEA), Patricia Vilas (GeoAcqua), Pedro Dib (Sanifox), Regis Maset (Geoambiente), Rivaldo Mello (GEO), 

Sergio Pascoal (CONAM), Sergio Kataoka (SK Ambiental), Thiago Gomes (Doxor), Wedson Andrade (ALS), 

Fabiana Gomes (Environ), Susanne Loebmann (ERM), Paulo Santos (ERM), Guilherme Aguiar (Merieux). 

Assuntos tratados na reunião 

 

 

1. Apresentação da Polutec (Polutec) 

2. Resultados do Wokshop (Patricia)  

3. Código de Ética (Erika) 

4. Convênio SENAC (Ana / Erika) 

5. Resultado do desenvolvimento dos fornecedores de locação de equipamento (Monica) 

6. Início do desenvolvimento dos laboratórios com critérios de campo para amostragem (Monica) 

7. Início de desenvolvimento de fornecedores de insumos (Monica) 

8. Regras de divulgação de fornecedores de serviços (Todos) 

9. Evento de IPT (Patricia / Ana) 

10. Apresentação de Novos Associados (Patricia) – SK AMBIENTAL / ALS CORPLAB 

11. Desenvolvimento de Novos Associados (Ana) 

12. Evento técnico para cliente final (Sugestão) 

13. Empresas Inadimplentes (Rivaldo) 

14. Descontos por pagamento antecipado (Rivaldo) 

15. Outros assuntos 
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1. Apresentação da Polutec  

A Reed Exhibitions, empresa que está realizando a POLLUTEC, Feita Internacional de Tecnologias e 

Soluções Ambientais apresentou uma proposta para uma ilha junto aos associados da AESAS. As 

condições apresentadas encontram-se no anexo desta ATA.  

 

2. Resultados do Wokshop  

Os resultados do Workshop Acreditação das Empresas de Consultoria foi apresentado. Os resultados 

encontram-se no anexo. 

  

3. Código de Ética  

Foi informado aos associados que o novo código de ética está sendo desenvolvido e em breve será 

divulgado nos meios de comunicação da Associação. 

 

4. Convênio SENAC  

A AESAS está desenvolvendo um convênio com o SENAC objetivando desenvolver cursos técnicos com 

foco em temas relacionados à gerenciamento de áreas contaminadas. O convênio permitirá que os 

associados tenham 30% de desconto nas inscrições. A estrutura do programa esta sendo desenvolvida 

pela diretoria técnica da AESAS e em breve será divulgado aos associados. 

 

5. Resultado do desenvolvimento dos fornecedores de locação de equipamento  

Foi desenvolvido pela diretoria da Qualidade, um trabalho junto aos fornecedores de locação de 

equipamento objetivando equalizar as diretrizes relacionadas aos controles de qualidade dos 

equipamentos. Foi enviada uma carta para cada fornecedor a qual foi replicada aos associados. Os 

fornecedores aceitaram as condições e estão em processo de adequação. 

 

6. Início do desenvolvimento dos laboratórios com critérios de campo para amostragem  

O mesmo trabalho feito com os fornecedores de serviço será desenvolvido com os laboratórios que 

prestam serviço de amostragm com o intuito de equalizar os controles de qualidade que as empresas 

de cosultoria estão sendo exigidas por conta da acreditação na ISO 17025. 

 

7. Início de desenvolvimento de fornecedores de insumos  

O mesmo trabalho feito com os fornecedores de serviço será desenvolvido com os fornecedores de 

insumos que fornecem materiais de amostragm com o intuito de equalizar os controles de qualidade 

que as empresas de cosultoria estão sendo exigidas por conta da acreditação na ISO 17025. 

 

8. Evento de IPT  

Foi exposto aos associados a realização do evento do final de ano e a necessidade de busca por 

patrocínio para a realização do evento. Um e-mail foi enviado à todos os associados com as condições 

de patrocínio. 
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9. Apresentação de Novos Associados  

 SK AMBIENTAL / ALS CORPLAB 

 

10. Desenvolvimento de Novos Associados  

Estavam presentes na reunião a empresa ERM e Environ com objetivo de avaliar o conteúdo das 

reuniões da associação para possível adesão.  

 

11. Evento técnico para cliente final  

Foi discutida a possibilidade de realização de eventos técnicos para o cliente final com o objetivo de 

instrui-los como comprar serviços de consultoria. Nenhuma ação foi definida. 

 

12. Empresas Inadimplentes  

Foi divulgado aos associados que as empresas inadimplentes devem quitar suas pendências com a 

associação e que após três meses consecutivos sem o pagamento da taxa prevista, o associado será 

suspenso até a efetivação da quitação. 

 

13. Descontos por pagamento antecipado  

Os associados foram lembrados do desconto na taxa de associação por pagamento antecipado. 

 


