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05/06/2009
CETESB e CIESP: parceria em curso para
agilizar licenciamento industrial

Imprima esta página

 Primeira turma finalizou o treinamento no mês de
maio de 2009.

 

 Com o objetivo de agilizar o encaminhamento dos pedidos
de licenciamento do setor industrial, a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETESB em parceria
com Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP
está promovendo o treinamento de funcionários das 43
diretorias regionais da entidade patronal. A primeira, das
três turmas previstas, concluiu o treinamento no último
29/05.

Com a coordenação da Gerente do Setor de Planejamento e
Licenciamento Ambiental da CETESB, Ana Cláudia Tartalia,
o curso foi divido em três módulos. O primeiro contou com
a participação das sociólogas Eliana de Melo Braga e Ana
Claudia Tartalia, que explanaram sobre a importância do
licenciamento ambiental. O modulo teve também a
participação dos técnicos Kassya Maria Oliveira Murta e
Cláudio de Oliveira Mendonça que dissertaram sobre os
documentos exigidos e emitidos pela CETESB.

No segundo módulo foi feito um treinamento prático do
acesso à rede e do preenchimento do Memorial de
Caracterização do Empreendimento - MCE, sob a supervisão
dos técnicos Akira Nakasaki e Guilherme Poletti Zani.
O último modulo será realizado na Agência Ambiental
correspondente da Regional do CIESP.

O treinamento atende ao Protocolo de Intenções assinado
entre a FIESP e a CETESB, com o objetivo de orientar e
capacitar sobre o licenciamento ambiental para as micros e
pequenas empresas. A expectativa é que após estas etapas
do treinamento os funcionários do CIESP possam auxiliar no
preenchimento dos documentos exigidos pela CETESB. “O
curso é um marco para o licenciamento ambiental no
estado de São Paulo. Fruto de uma parceria que significa
uma quebra de paradigma para o desenvolvimento
sustentável, ao aproximar a indústria e a CETESB”,
destacou o diretor-titular de Meio Ambiente do CIESP,
Mário Hirose.
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