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30/10/2009
CETESB e CIESP realizam evento sobre
licenciamento para empresários

Imprima esta página

 O encontro, que será de dois dias, é ministrado por
meio de um sistema de TV para as 42 diretorias
regionais do CIESP.

 

 A troca de elogios entre o presidente da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Fernando Rei,
e o da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – FIESP/CIESP, Paulo Skaf, representou mais do que
um simples procedimento protocolar, comum em
solenidades, diante de uma platéia amiga.

Rei, ao afirmar que Skaf criou “um novo paradigma de
gestão”, lembra que há dez anos, quando o presidente da
FIESP-CIESP presidia a Associação Brasileira da Indústria
Têxtil – ABIT, encontrou nele um parceiro para “internalizar
novas técnicas no setor produtivo privilegiando a
desempenho ambiental”. O presidente da CETESB estava se
referindo ao conceito de produção e consumo sustentáveis,
que as indústrias têxteis adotaram com medidas que
levaram à economia de insumos, como água e energia,
além da recuperação de resíduos, com o consequente
ganho ambiental.

A solenidade ocorreu, em 29.10, na sede da FIESP-CIESP,
em São Paulo, na abertura de uma sessão informativa
sobre “Licenciamento Ambiental Unificado no Estado de São
Paulo”, por meio de um sistema de TV, dirigido aos
empresários reunidos nas 42 diretorias regionais do CIESP
para esclarecer e orientar o empresariado sobre os
procedimentos técnicos e burocráticos para a operação de
um empreendimento.

Skaf, confirmando as palavras do interlocutor, disse que “o
momento é de inovação” e que “a visão da CETESB é a da
FIESP”. Segundo suas palavras, “todos queremos o
crescimento de forma responsável”, mas cobrou a
simplificação do processo de licenciamento, com menos
custo e mais agilidade, para aproveitar o “momento muito
especial por que o país está passando”.

“O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a
sair. O crescimento, em 2009, deve ser próximo do zero,
mas no ano que vem deveremos crescer 6%, e logo em
seguida teremos a Copa e as Olimpíadas, com muitos
investimentos em infraestrutura”, explicou. “Temos de
aproveitar o ciclo de oportunidades que temos pela frente,
mas com respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente”,
concluiu.

O curso

A atividade, segundo o diretor de Meio Ambiente da FIESP-
CIESP, Eduardo San Martin, contou com cerca de dois mil
empresários presentes nas diretorias regionais da entidade,
que assistiram ainda às palestras de Marcelo Minelli, diretor
de Licenciamento e Gestão Ambiental, e Ana Cristina Pasini
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da Costa, diretora de Tecnologia, Qualidade e Avaliação
Ambiental, ambos da CETESB, que fizeram exposições
sobre as novas formas de atuação e a estrutura da agência
ambiental.

Em seguida, os engenheiros Mauro Kazuo Sato, gerente do
Departamento de Apoio Técnico – Gestão Ambiental, e
Carlos Eduardo Komatsu, gerente do Departamento de
Qualidade Ambiental, da CETESB, fizeram explanações
sobre conceitos e procedimentos de licenciamento
ambiental, passando também por questões relativas à
qualidade do meio ambiente.

A sessão informativa, que foi organizada por Eduardo Luís
Serpa, da Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental, e
Silvia Romitelli, da Diretoria de Tecnologia, Qualidade e
Avaliação Ambiental, além de Tânia Gasi, gerente da
Divisão de Gestão do Conhecimento, terá uma segunda
etapa no próximo dia 11 de novembro, com a seguinte
programação:

14h00 - Licenciamento com Avaliação de Impacto
Ambiental – Maria Silvia Romitelli, assistente executiva da
Diretoria de Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental
14h35 – Autorizações Relacionadas com a Legislação
Florestal - Antonio Luiz Lima de Queiroz, gerente do
Departamento de Apoio Técnico – Proteção aos Recursos
Naturais
15h10 – Licenciamento de Fontes de Poluição e de
Atividades de Baixo Potencial Poluidor - SILIS e
municipalização – Ana Cláudia Tartalia e Silva, gerente do
Setor de Apoio ao Licenciamento Ambiental 
15h45 – Legislações com Aplicação em Regiões Específicas
– Vivian Marrani de Azevedo Marques, assessora da
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental
16h20 – Sessão de Perguntas
16h50 – Encerramento
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