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Técnicos da prefeitura de Lins recebem
treinamento para assumir o Licenciamento
Ambiental

Imprima esta página

 Capacitação foi realizada por especialistas da CETESB
e da SMA.

 

 O município de Lins, situado no Interior do Estado, com
forte vocação no setor industrial frigorífico e
sucroalcooleiro, se prepara para assumir o licenciamento
ambiental de empreendimentos de impacto local.

Técnicos da prefeitura, de diversos setores como obras,
planejamento urbano, desenvolvimento econômico,
vigilância sanitária, agricultura e meio ambiente, concluíram
o treinamento de três dias, de 22 a 24.07, para capacitação
nos procedimentos para o licenciamento de atividades
geradoras de impacto local, divididos em fontes de poluição
industrial, de impacto ambiental, e atividades que
demandem supressão de vegetação.

Durante o treinamento foi feita uma simulação de
processos de licenciamento pelo sistema simplificado -
SILIS e um exercício de análise de um empreendimento
causador de impacto ambiental. O curso terá sequência
com mais três módulos: uma fase de escritório, onde os
técnicos da prefeitura conhecerão os procedimentos
administrativos; uma etapa de campo, com vistorias
conjuntas com técnicos da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental – CETESB e do Departamento
Estadual de Proteção aos Recursos Naturais - DEPRN; e
uma terceira etapa quando avaliarão situações de impactos
ambientais.

Lins já conta com uma área de meio ambiente estruturada
e um Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando,
requisitos básicos para o exercício do licenciamento
ambiental. Nas últimas semanas seus técnicos também
participaram de um treinamento que ocorreu na região,
envolvendo vários municípios, sobre controle de poluição de
fontes móveis, organizado pelo projeto Município Verde
Azul.

A prefeitura já entrou com um pedido junto à CETESB para
formalização de convênio que autoriza a praticar o
licenciamento ambiental, sendo a primeira cidade da região
que se interessou por assumir esta atividade. Outros
municípios do Estado, como Penápolis, Ribeirão Pires,
Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Carlos, Atibaia, Bertioga,
São Sebastião e Caraguatatuba, já se credenciaram para
assinatura do convênio.
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