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Prefeitura de Guarulhos se prepara para
assumir atividades de fiscalização e
licenciamento

Imprima esta página

 CETESB treina técnicos da Prefeitura de Guarulhos
para atividades de fiscalização e licenciamento
ambiental

 

 Técnicos da Prefeitura de Guarulhos participaram, no
período de 17 a 19 de junho, do primeiro módulo do
treinamento para a municipalização da gestão ambiental. O
curso teve iniciou com a apresentação teórica dos
fundamentos da Política Nacional de Meio Ambiente,
permeando ainda as competências dos municípios e do
Estado estabelecidas pela legislação ambiental vigente.
O treinamento foi ministrado por técnicos da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB que, após
a introdução, abordaram questões relativas aos
procedimentos de licenciamento de atividades industriais,
de implantação de infraestrutura e outras, com potencial de
geração de impacto ambiental significativo, mas de caráter
local. Outro ponto abordado foi a supressão de vegetação
passível de autorização municipal.

Outros dois módulos já estão sendo organizados. Na
próxima etapa, os profissionais da prefeitura passarão um
período na agência ambiental local para conhecer os
procedimentos burocráticos e a sistemática de atendimento
ao público. 
O terceiro módulo será desenvolvido em campo, onde os
servidores municipais acompanharão vistorias em
atividades industriais e em áreas em que houve solicitação
de autorização para remoção de vegetação.

O objetivo do treinamento é preparar a prefeitura para
assumir o serviço de licenciamento de atividades geradoras
de impacto ambiental local. São 25 profissionais da
Prefeitura de Guarulhos em fase de treinamento. A maioria
é de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
mas técnicos de outras áreas também estão participando
do curso.

O convênio para a municipalização de atividades de
fiscalização e licenciamento, envolvendo a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, CETESB e Prefeitura de
Guarulhos, deverá ser assinado em breve, após o
cumprimento da fase de treinamento e o atendimento de
outros requisitos como a criação de uma legislação
ambiental municipal e organização de um conselho de meio
ambiente.

Os municípios de Ribeirão Preto, de Valinhos, de Rio Claro e
de Campinas assinaram, recentemente, o convênio,
finalizando agora os preparativos para a emissão da
primeira licença ambiental.
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