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ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS 

 

Local: Restaurante Aguzzo, localizado na Rua Simão Álvares, 325, Pinheiro- São Paulo 

Data: 18/02/2016 

Horário: 12h00 às 14h30 

Participantes: Ana Paula Queiroz (Waterloo do Brasil), André Vieira (4D Ambiental), Carlos C. Alves 

(Regea), Eber Wood (Reconditec), Erika von Zuben (Hera Consultoria), Gernot Beutle (Gb-Ecosolutions), 

Giovana Setti (Waterloo do Brasil), Gustavo B. de Freitas (Conam), Márcio Benedicto (Ambsolution), 

Maurício Prado (Servmar), Pedro Dib (Sanifox), Régis Maset (Geoambiente), Sérgio Rameh (EPA), Sidnei 

Aluani (SGWS),  

Assuntos da Pauta 

 

1. Candidatura da nova gestão; 

2. Nova DD; 

3. Metas AESAS 2016; 

4. SMA 100; 

5. Certificação;  

6. Novos associados. 

 

 

1. Candidatura da nova Gestão 

 

Houve a formação de uma chapa que será votada em assembléia geral a ser realizada em 14/04/2016. Para o 

mandato que ficará vigente entre abril de 2016 até abril de 2018, a diretoria proposta é: 

 

Presidente: Ana Paula Queiroz - (Waterloo). 

Vice-Presidente: Thiago L. Gomes - (Doxor). 

Secretário: Monica Betterelli - (Arcadis). 

Tesoureiro: Pedro Dib - (Sanifox). 

 

 

Diretoria da Qualidade: A ser indicado - (SGW). 

Diretoria de Marketing: Carlos Cutrim - (Cgageo); Leandro Faria - (Servmar). 
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Diretoria Técnica: Sergio Rameh - (Grupo EPA), Erika von Zuben - (Hera Consultoria). 

Conselheiros: Mauricio Prado - (Servmar), Gernot Beutle - (Gb Ecosolutions). 

 

 

2. Nova DD 

 

A AESAS escreveu uma carta que será protocolada na CETESB no mês de fevereiro, direcionada ao Presidente 

Otávio Okano, solicitando ciência sobre o conteúdo da Decisão de Diretoria (DD) da CETESB que deverá 

reorganizar o gerenciamento das áreas contaminadas do Estado de São Paulo e substituir a DD 103/07. A carta 

também colocará a AESAS à disposição para contribuir na organização, divulgação e financiamento de um 

workshop para a divulgação do documento imediatamente após ou no momento da sua publicação. 

 

3. Metas para 2016 

 

3.1. Reuniões 

 

Foi definido que as reuniões de associados acontecerão bimestralmente, toda penúltima quinta-feira do mês. 

As datas foram definidas conforme segue: 

 

 14/04/2016 – Assembléia Geral 

 23/06/2016 – Reunião de Associado 

 18/08/2016 - Reunião de Associado 

 20/10/2016 - Reunião de Associado 

 15/12/2016 – Reunião de Associado 

 

3.2. Treinamentos e Eventos 

 

Realização de treinamentos para associados, treinamentos técnicos  e seminários. As sugestões apresentadas 

foram: 

 

EVENTO DE FIM DE ANO 

 

Tema a definir. 

 

CURSOS E EVENTOS TÉCNICOS (2 EVENTOS NO ANO) 

 ABNT NBR 16434:2015 - Amostragem de resíduos sólidos, solos e sedimentos - Análise de compostos 
orgânicos voláteis (COV) – Procedimento; 

 ABNT NBR 16435:2015 - Controle da qualidade na amostragem para fins de investigação de áreas 

contaminadas – Procedimento; 
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 Remediação sustentável; 

 A importância da avaliação preliminar no processo de gerenciamento de áreas contaminadas; 

 Modelagem matemática; 

 Intrusão de vapor; 

 Investigação de Alta Resolução; 

 Plano de Intervenção; 

 Aquíferos fraturados. 

 
 
CURSOS PARA ASSOCIADOS (2 CURSOS NO ANO) 
 

 Liderança; 

 Programa 5S - Organização, limpeza e disciplina.  

 

 
CURSOS PAGOS (2 CURSOS NO ANO) 
 

 Química Ambiental; 

 Fontes de Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas; 

 Legislação Aplicada ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas; 

 Geoquímica e Transporte de Contaminantes em Subsuperfície; 

 Gerenciamento de Processos de Remediação. 

 

3.3. Site,  Redes Sociais, Assessoria de Imprensa 

 

A Soldí Ambiental, na figura da empresa que está fazendo a administração do secretariado da AESAS, vai 

desenvolver até julho/2016 um novo site com objetivo de trazer um conteúdo moderno e dinâmico 

melhorando a apresentação da Associação nos meios de comunicação. O site será gerenciado pela Soldí com 

objetivo de redução de custos com a empresa que gerencia o site atualmente. A Soldí fará ainda a gestão do 

Facebook e Linkedin focando em conteúdos relacionados ao mercado de passivos ambientais e meio ambiente 
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em geral. Fará a gestão da assessoria de imprensa do evento de final de ano objetivando divulgar o resultado 

do evento nas principais revistas do setor. 

 

4. SMA 100  

 

Houve a sugestão de realizer um Workshop entre os associados e os laboratórios para equalizar a 

problemática de demanda x capacidade de atendimento de serviço de amostragem bem como a qualidade 

dos serviços que estão sendo prestados atualmente pelos laboratórios. 

 

5. Certificação 

 

Maurício Prado informou que o processo de Certificação que ocorre entre CETESB e INMETRO está avançado 

porém ainda não há data prevista para a divulgação da norma. 

 

6. Novo Associado 

 

Foi apresentado aos demais associados a 4D Ambiental, empresa especializada no ramo de avaliação de 

passivos ambientais, remediação de áreas contaminadas, descomissionamento e desativação industrial, na 

presença de seu representante, André Vieira. 

 

7. Assuntos não relacionados na pauta 

 

Foi votado pela maioria presente a não renovação do Conlicitação. O serviço não estará mais disponível aos 

associados. 

 

Devido ao fim do período de vigência do Selo da Qualidade AESAS e a extinção do programa, foi definido que 

todos os associados retirem de suas mídias, site, material de divulgação, etc, os selos que se referem ao 

programa.  

 


