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ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS 

 

Local: Rua Deputado Lacerda Franco, 300 – 19º andar. 

Data: 20 de outubro de 2016 

Horário: Das 9h as 11h30 

Participantes: André Bombo (ASLAA), André Hori (A2J), Bruno Hondi (4D AMBIENTAL), Angélica 

Gutierrez (CGA), Eduardo Freitas (SK AMBIENTAL), Fabio Seghese (ANATECH-EUROFINS), Giovanna Setti 

(WATERLOO), Monica Betterelli (ARCADIS), Patricia Vilas (GEOACQUA), Pedro Dib (SANIFOX), Sergio 

Rameh (GRUPO EPA), Thiago L. Gomes (DOXOR), Wedson Andrade (ALS-CORPLAB), João Paulo Toledo 

(A2J), Márcio Benedicto (AMBSOLUTION), Rodrigo Romero (PLANTERRA AMBIENTAL), Rivaldo Mello 

(GEO), Ivan Leão (ALS-CORPLAB). 

PAUTA 

 

 

1. Criação de Categoria associados de empresas com até 02 funcionários; 
2. Evento de Final de Ano; 
3. Workshop ABNT; 
4. Convenio SENAC; 
5. NIT DICLA-57 – Atualização da Reunião do CT-05 INMETRO; 
6. Código de Ética; 

 

Detalhamento 

 
1. Criação de Categoria associados de empresas com até 02 funcionários 

 
Foi criada duas categorias para pagamento das mensalidades das empresas associadas: 
 
MODALIDADE ATÉ DUAS PESSOAS: Empresas que comprovarem ter no máximo duas pessoas incluindo 
sócios, funcionários CLT, funcionário PJ e/ou profissional terceirizado contratado. 
 
MODALIDADE MAIS DE DUAS PESSOAS: Empresas que possuam acima de duas pessoas, incluindo sócios, 
funcionários CLT, funcionário PJ e/ou profissional terceirizado. 
 



 
 

 

Página 2 de 3 
 

A mensalidade passa a ser de R$210,00 por mês para a modalidade de ATÉ DUAS PESSOAS e permanece 
R$380,00 por mês para modalidade MAIS DE DUAS PESSOAS. 
 
Caso seja comprovado que a empresa possua em sua estrutura mais de duas pessoas que atue em qualquer 
função da empresa, bem como área administrativa, advocacia, estágio, etc, a empresa passará a pagar 
mensalidade na MODALIDADE MAIS DE DUAS PESSOAS. Ficou acordado que, caso a empresa contrate, ou 
aumente o quadro, ela deve avisar a associação e a mensalidade será enquadrada no valor para empresas 
acima de duas pessoas. Não será permitido a presença nas reuniões de pessoal indicado pela empresa que 
não esteja no quadro de funcionários salvo se autorizado pela diretoria da associação. 
 

2. Evento de Final de Ano 
Foi reforçado aos associados que será realizado em 08 de novembro de 2016, no auditório do IPT o 
seminário Mercado Ambiental Brasileiro – Resultados 2016 e Tendências até 2020 e a importância da 
participação doas associados.  

 
3. Workshop ABNT 

Foi reforçada a informação aos associados que a AESAS em parceria com a CETESB está organizando o 
WORKSHOP ABNTs - NBR 16434-2015 e NBR 16435-2015. O evento, que será gratuito e exclusivo aos 
associados da AESAS, acontecerá dia 21/10/2016 na CETESB localizada à Av. Professor Frederico Hermann 
Jr., 345 - Pinheiros, São Paulo. A AESAS vai sortear 10 vagas para profissionais não sócios com o objetivo de 
informar ao mercado as atividades realizadas pela associação. 
 

4. Convênio SENAC 
A AESAS está desenvolvendo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC um 
acordo de cooperação unindo esforços para a promoção de cursos livres no Centro Universitário Senac. Os 
temas que estão sendo propostos para os cursos são: 
 

- Técnicas de Investigação  

- Amostragem de ar do solo e ambiente 

- Investigação de Alta Resolução 

- Sondagem 

- Amostragem de Solo 

- Instalação de poço de monitoramento 

- Amostragem de água 

- Técnicas de Investigação 
 

Uma vez que acordado entre as partes, os associados terão desconto diferenciado como vantagem  da 
associação. A responsável pelo projeto é a Erika von Zuben, enquanto Diretora Técnica da AESAS. 

 
5. NIT DICLA-57 – Atualização da Reunião do CT-05 INMETRO; 

A Monica Betterelli enquanto Diretora da Qualidade da AESAS, participou da reunião do CT-05 de Química 
do Inmetro o qual dentre outras subcomissões é composto pela subcomissão de amostragem que discute a 
NIT-DICLA-57. Durante a reunião firam discutidas as modificações do documento porém pelo fato de as 
revisões estarem acontecendo há alguns anos, não houve tempo hábil de a AESAS opinar em grande parte 
nesta revisão. Há no entanto, que o grupo seja permanente e outras revisões do documento sejam emitidas. 
Até a presente data, a nova versão do documento não foi lançada. 
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6. Código de Ética 
O assunto da pauta não foi discutido pois a revisão do código de ética ainda não foi finalizado. 
 

 

 


