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11/11/2009
Técnicos da CETESB ministram palestras a
distância para diretorias regionais do CIESP

Imprima esta página

 Evento, realizado em dois dias, tratou de questões
relacionadas a licenciamento de empreendimentos

 

 Empresários ligados ao Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo – CIESP participaram, durante dois dias, de um
workshop sobre “Licenciamento Ambiental Unificado no
Estado de São Paulo”, com palestras sobre questões como
o Estudo de Impacto Ambiental, atividades industriais de
baixo impacto, autorizações para supressão de vegetação e
empreendimentos em áreas de proteção de mananciais,
entre outras.

As palestras foram ministradas por técnicos da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB que, no dia 29
de outubro último, falaram sobre a nova estrutura e a
forma de atuação da agência ambiental, passando por
conceitos e procedimentos de licenciamento ambiental, e
questões relativas à qualidade do meio ambiente.

No segundo dia da sessão informativa, ocorrida, em 11.10,
os assuntos foram tratados por Maria Silvia Romitelli,
assistente executiva da Diretoria de Tecnologia, Qualidade e
Avaliação Ambiental, que falou sobre “Licenciamento com
Avaliação de Impacto Ambiental”; Antonio Luiz Lima de
Queiroz, gerente do Departamento de Apoio Técnico –
Proteção aos Recursos Naturais, sobre “Autorizações
Relacionadas com a Legislação Florestal”; Ana Cláudia
Tartália e Silva, gerente do Setor de Apoio ao
Licenciamento Ambiental, sobre “Licenciamento de Fontes
de Poluição e de Atividades de Baixo Potencial Poluidor
(SILIS e municipalização)”; e Vivian Marrani de Azevedo
Marques, assessora da Diretoria de Licenciamento e Gestão
Ambiental, sobre “Legislações com Aplicação em Regiões
Específicas”.

A atividade foi realizada por meio de um circuito fechado de
TV, com imagens geradas na sede do CIESP, em São
Paulo, e transmitidas para as 42 diretorias regionais da
entidade, onde se encontravam os empresários
interessados em orientações e esclarecimentos sobre os
procedimentos técnicos e burocráticos para a operação de
um empreendimento. Na parte final do evento, os
participantes puderam fazer perguntas específicas aos
palestrantes para dirimir as dúvidas.
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