
 

1 de 9 

 

Ata de Assembleia Geral Ordinária da AESAS – Associação Brasileira das 
Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, realizada em 09 de 
novembro de 2017 
  
  
Aos 09 de novembro de 2017, às 9h00, reuniram-se em primeira convocação, 

na Rua Loefgreen, 1057, cj. 1403 Edifício New Empire of Business - Vila 

Mariana, São Paulo – SP - Brasil, em Assembleia Geral Ordinária, as empresas 

associadas, conforme assinaturas constantes da lista de presença na 

Assembleia. Além da lista de presença, consta a lista dos representantes 

votantes de cada empresa associada presente. Assumiu a presidência da 

mesa Ana Paula S. Queiroz, que convidou a mim, Patricia Almendro Ruiz, 

secretária executiva, substituindo o secretário ausente Sr. Pedro Dib, para 

secretariar a reunião e redigir a respectiva ata, ficando assim constituída a 

mesa.  

 

Em seguida, a Presidente, declarando iniciada a sessão, informou que a 

finalidade da reunião consistia na abordagem dos seguintes assuntos, os quais 

foram discutidos na seguinte sequência:   

 

(i) Análise da proposta de alteração do Estatuto Social propondo que os ex-

presidentes fizessem parte do Conselho Diretor. Os associados 

propuseram que fosse criado, ao invés, um Conselho Consultivo onde 

todos os ex-Presidentes sejam membros vitalícios, enquanto associados. A 

mudança foi aberta para votação onde 25 empresas das 28 presentes 

votaram a favor da criação do Conselho Consultivo composto pelos ex-

presidentes;  

 

(ii) Alteração do endereço da sede para Avenida Doutor José Bonifácio 

Coutinho Nogueira, número 150, Térreo, Bairro Jardim Madalena na cidade 
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de Campinas, no estado de São Paulo, no CEP: 13091-611. A mudança foi 

aberta para votação onde 28 empresas das 28 presentes votaram a favor 

da alteração do endereço da sede;  

 
(iii) Apresentação de novos associados. Os seguintes novos associados foram 

anunciados: AECOM, Aragon – Perfurações e Sondagens, Econservation 

Estudos e Projetos Ambientais, Gortler Laboratório do Brasil, Golder 

Associates e Projeto Ambiental; 

 
(iv) Palestra para os Associados. Anunciou-se que após a assembleia será 

ministrada pelo escritório BMA Barbosa Mussnich Aragão a palestra 

“Apresentação dos aspectos da legislação que foram alterados com a 

Reforma Trabalhista”. A presidente, adicionalmente, informou que é 

interesse da Associação realizar em todas as reuniões palestras de 

interesse dos associados e que todos que tiverem interesse em abordar 

algum assunto específico devem procurar pela secretaria da associação; 

 
(v) Reativação do GT Remediadores. Devido à importância do tema, o GT 

Remediadores será reativado tendo o Sr. Thiago Gomes da empresa Doxor 

como líder. Os associados que mostraram interesse em participar e serão 

convocados para a reunião foram: 

 

• AVATZ 

• CPEA 

• ECONSERVATION 

• EVA WAY 

• FINKLER 

• GB ECOSOLUTION 

• GEOAMBIENTE – RIO PRETO 
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• GOLDER 

• PEROXYCHEM 

 
(vi) Atualização sobre os assuntos do GT Laboratório. A presidente convocou a 

Conselheira - Diretora da Qualidade, Monica Betterelli da empresa Arcadis 

para abordar a atualização dos assuntos em desenvolvimento no GT de 

Laboratório quais foram: (a) avanços sobre a análise de solo com metanol 

onde um laboratório conseguiu baixar o LQ de quase todos os compostos; 

(b) Informação de que algumas empresas estão em processo de 

desenvolvimento de amostrador tipo Encore®; (c) Interpretação de 

resultados nos laudos de classificação de resíduos onde discutiu-se com os 

laboratórios que deve ser solicitado na proposta opção de não incluir a 

interpretação da classificação do resíduo no laudo analítico; (d) Reporte do 

fator de diluição da DD-38: alguns laboratórios já reportam e outros vão 

colocar uma observação no laudo, por exemplo, “o fator de preparo das 

amostras + diluições já estão contemplados nos resultados analíticos”; (e) 

Inclusão de cromatogramas nos laudos analíticos: serão informados no 

laudo quando solicitado, porém recomenda-se solicitar o cromatograma 

para as análises de TPH; (f) Formalização dos nomes dos analitos: difícil 

padronizar de forma que foi definido que irá reportar o CAS; (g) Sequência 

de analitos: difícil padronizar de forma que os laboratórios optaram por não 

alterar a apresentação dos resultados; (h) Como não há uma regra de 

somar ou não os LQs junto com os resultados analíticos, cada laboratório 

especifica como irá reportar sendo que as opções são: (1) somar os LQs 

com os resultados analíticos, (2) não somar os LQs com os resultados 

analíticos e considerar apenas os resultados acima dos LQs, (3) usar o 

resultado da somatória como uma interpretação de resultados, portanto 

não consideram um método acreditado; (i) como recomendação solicitar 
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aos laboratórios que reportem sempre os resultados individuais de cada 

analito, além da soma dos mesmos (onde se aplicar a soma). 

 

Assuntos relacionados ao GT de Laboratório deve ser direcionados à Monica 

Betterelli por meio do e-mail: monica.betterelli@arcadis.com. 

 
(vii) Criação dos “Boletins Técnicos da AESAS”. Proposto pela Conselheira - 

Diretora da Qualidade, Monica Betterelli, criação e divulgação de boletins 

técnicos como forma de orientações, recomendações de melhorias além de 

disseminar boas praticas aos associados. Sugestões: 1º) Qualquer 

associado pode escrever o texto (especialista em determinado assunto), 2º 

especialista envia o texto para avaliação e aprovação da diretoria AESAS 

(enviar para aesas@aesas.com.br); 3º AESAS publica aos associados e no 

site. 

 

(viii) Atualização sobre os GTs da ABNT. A presidente informou aos 

associados sobre a decisão da ABNT sobre a paralisação momentânea do 

CEE-68 - Comissão de Estudo de Avaliação da Qualidade do Solo e da 

Água para Levantamento de Passivo Ambiental e Avaliação de Risco à 

Saúde Humana onde conforme noticiado e comunicado pela ABNT, os 

trabalhos foram suspensos para que possamos apresentar um plano de 

adequação às necessidades operacionais pontuados pela ABNT para 

ajustes. 

 
Assuntos relacionados ao CEE-68 - Comissão de Estudo de Avaliação da 

Qualidade do Solo e da Água para Levantamento de Passivo Ambiental e 

Avaliação de Risco à Saúde Humana devem ser direcionados à Monica 

Betterelli por meio do e-mail: monica.betterelli@arcadis.com.  

 

mailto:monica.betterelli@arcadis.com
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(ix) Atualização sobre o GT Jurídico. A presidente convocou a Conselheira - 

Diretora Técnica, Erika von Zuben da empresa Hera Consultoria para 

abordar a atualização dos assuntos Comitê Jurídico. Criado em Junho de 

2017 o Comitê Jurídico da AESAS é integrado por advogados dos maiores 

escritórios de São Paulo, que se preocupam fundamentalmente em discutir 

questões jurídicas relevantes e abrangentes do segmento ambiental, e 

compilar toda a jurisprudência, doutrina e legislação correspondentes ao 

setor, permitindo o crescimento constante do segmento e 

consequentemente, das empresas vinculados à AESAS. A Diretora Técnica 

informou que produto deste comitê foi a criação de uma Nota de 

esclarecimento (AESAS/CJ nº 1/2017) onde a AESAS entendeu como 

oportuna a elaboração de tal nota sobre as responsabilidades legais dos 

responsáveis técnicos pelo planejamento e pela execução das diversas 

etapas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. O 

documento, que já foi disponibilizado por e-mail, será disponibilizado na 

área restrita de associados no site (www.aesas.com.br).  

 

Assuntos relacionados ao Comitê Jurídico devem ser direcionados à Erika von 

Zuben por meio do e-mail: erika.zuben@heraconsultoria.com.br. 

 

(x) Atualização sobre o Convênio com Secovi e Sinduscon. A presidente 

convocou o Sr. Rivaldo Franca Mello da empresa Geo Consultoria 

Ambiental para abordar a atualização dos assuntos relacionados aos 

convênios. O Sr. Rivaldo esclareceu que  em parceria com o Sindicato das 

Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi) e com o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) a AESAS está elaborando um manual para 

investidores do setor de incorporações imobiliárias de São Paulo, cujo 

http://www.aesas.com.br/
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principal objetivo é orientar a adequada contratação de empresas ou 

profissionais que realizam serviços de gerenciamento de áreas 

contaminadas ou potencialmente contaminadas. O manual está com 

previsão de lançamento no primeiro semestre de 2018. Sobre o Sinduscon, 

Rivaldo esclareceu que a AESAS e o Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado de São Paulo  - SindusCon-SP -  por meio dos Comitês de 

Meio Ambiente e de Tecnologia e Qualidade, divulgaram uma série de 

Workshops Técnicos sobre Áreas Contaminadas nas regionais do 

SindusCon-SP.  O workshop tem como objetivo disseminar a decisão de 

diretoria 038/2017/C, de 7 fevereiro de 2017 da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), que dispõe sobre a aprovação do 

“Procedimento para a proteção da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o gerenciamento de 

áreas contaminadas” e estabelece “Diretrizes para gerenciamento de áreas 

contaminadas no âmbito do licenciamento ambiental”. As palestras visam, 

não só a apresentação por parte de profissionais de grande conhecimento 

e experiência nesta área, mas, sobretudo, proporcionar o debate e a 

discussão com os participantes acerca das boas práticas e soluções para 

reabilitação de áreas contaminadas. A agenda está disponível no site da 

www.aesas.com.br. 

 

Assuntos relacionados aos convênios devem ser direcionados ao Rivaldo 

Franca Mello por meio de e-mail: rivaldofrancamello@gmail.com.  

 

(i) Prestação de Contas da associação. A presidente convocou o tesoureiro 

Sr. Rivaldo Franca Mello que apresentou os resultados da associação no 

ano de 2017 e informou que os Balanços Patrimoniais serão 

disponibilizados na área restrita de associados no site (www.aesas.com.br).  

http://www.aesas.com.br/
mailto:rivaldofrancamello@gmail.com
http://www.aesas.com.br/
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(ii) Outros assuntos: (a) a presidente informou aos associados que a eleição 

para o próximo biênio (2018 até 2020) e a convocação das chapas seguirá 

as diretrizes conforme consta no Estatuto; (b) informou sobre o apoio 

institucional da associação ao evento realizado pela CETESB sobre 

“Ensaios Ecotoxicológicos com Organismos Aquaticos” e que as inscrição 

estão disponíveis no site (www.aesas.com.br); (c) informou sobre o 

resultado positivo entre a parceria com o SENAC nos “Encontros Técnicos 

de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e que a agenda para os cursos 

de 2018 serão divulgadas tão logo sejam definidas; (d) informou aos 

associados sobre o evento de “15 Anos da AESAS” que acontecerá em 30 

de novembro de 2017 onde a AESAS, graças ao apoio dos patrocinadores 

associados Eurofins, GB Ecosolutions e Gortler está fornecendo um convite 

cortesia para cada empresa associada. 

 

http://www.aesas.com.br/
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Aprovado a inclusão do Conselho Consultivo formado pelos ex-presidentes e a 

alteração de endereço, a presidente finalizou, colocando a palavra à 

disposição. Como não houve nenhuma manifestação a respeito, agradeceu a 

presença de todos e encerrou os trabalhos. 

 

 

São Paulo, 09 de novembro de 2017. 

 

 

 

Presidente: Ana Paula S. Queiroz 

 

Secretária Executiva: Patricia Almendro Ruiz 

 

Tesoureiro: Rivaldo Franca Mello 


