FUNCIONAMENTO
• A Câmara tem abrangência estadual com ênfase nas questões
ambientais sistêmicas e setoriais.
• O calendário das sessões plenárias prevê periodicidade
bimestral e é previamente divulgado aos membros da Câmara.
• Os temas para debate são definidos pelos membros da Câmara,
tendo em vista dois universos, o da denominada temática
horizontal, que diz respeito a temas que afetam todos os setores
industriais; e o da temática vertical, específica, que diz respeito a
temas ambientais circunscritos a um determinado setor industrial
ou agrupamento de setores industriais, representados nos Grupos
Setoriais (GS).
• A partir de temas priorizados dentro dos universos definidos
(da temática horizontal, e/ou da vertical), são formados Grupos de
Trabalho (GT) para desenvolvê-los, com calendário de reuniões e
dinâmica de trabalho próprios. Para cada GT, nomeia-se um relator
do tema que deverá, necessariamente, ser membro da Câmara.
• As atividades dos GT temáticos consistem em: identificação e
caracterização dos problemas, proposição de soluções e ações, e
indicação de entidades para desenvolver as ações. Usualmente,
ocorre alinhamento com os temas desenvolvidos pelo Conselho
Superior de Meio Ambiente – Cosema e pelo próprio DMA,
da Fiesp.
• Os resultados dos trabalhos dos GT temáticos são apresentados
e aprovados em sessão plenária e os encaminhamentos das
propostas de soluções e ações são feitos pelos próprios membros
da Câmara e/ou entidades indicadas, com apoio do DMA/Fiesp.
• Os GT poderão agregar técnicos e outros profissionais,
por designação de qualquer membro da Câmara.
• O endereço eletrônico da Câmara Ambiental da Indústria
Paulista é: camambiental@fiesp.org.br.
• Os membros da Câmara dispõem também de um Fórum
Eletrônico para debates (www.fiesp.org.br/forumcam.nsf/log).
O acesso é restrito e se dá por meio de login e senha fornecidos
pela Fiesp.
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ESQUEMA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TEMAS PARA DEBATES E ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÕES

A Câmara Ambiental da Indústria Paulista é um centro
de debate e de decisão sobre temas ambientais afetos
ao setor produtivo.

CÂMARA
AMBIENTAL DA
INDÚSTRIA
PAULISTA

MEMBROS
Sindicatos e associações da indústria e os comitês
de cadeia produtiva da Fiesp, sob a coordenação
do Departamento de Meio Ambiente (DMA) da Fiesp.

MISSÃO
GRUPOS DE
TRABALHO (GT)

Convergência de esforços da iniciativa privada,
para a tomada de decisão e a efetivação de medidas
necessárias à excelência no desempenho ambiental
da indústria, como fator de competitividade, bem
como à promoção do desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS
Captar as demandas e preocupações dos sindicatos e
associações da indústria, bem como dos comitês de
cadeia produtiva, com relação aos principais temas
ambientais. Promover debates de caráter técnico,
político e institucional e encaminhar propostas de
soluções para as questões ambientais consideradas
primordiais para a indústria paulista.

Temática
Ambiental Vertical

Temática
Ambiental Horizontal

específica dos
setores industriais,
representados nos
Grupos Setoriais (GS)

comum a todos os
setores industriais

Exemplos

Exemplos

• Normalização técnica de produtos
que utilizem excedentes industriais
(setor químico e de alimentação)
• Revisão da Classificação Econômica
das Atividades Industriais – CNAE
(setor cosmético e farmacêutico)
• Reciclagem de embalagens
contaminadas com óleo
(setor metalúrgico/mecânico)

• Licenciamento Ambiental
• Resíduos Sólidos Industriais
• Normalização e
Certificação Ambiental
• Emissões atmosféricas
• Compensação Ambiental
• Produção Mais Limpa
• Recursos Hídricos
• Sistemas de Gestão Ambiental

