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Ministra do Meio Ambiente propõe grupo de
trabalho com a Fiesp para debater mudanças na
legislação brasileira

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, fez a abertura do encontro

“Saímos da Fiesp com o compromisso de trabalhar junto
com a agricultura brasileira em torno de qual caminho o
Brasil deve trilhar para incrementar a questão de acesso
aos recursos genéticos na produção de alimentos, inovação
tecnológica e desenvolvimento”, declarou a ministra
Izabella Teixeira, em 28/2 na Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) ao debater o cenário
internacional sobre as metas de biodiversidade de Aichi e o
Protocolo de Nagoya. Para o secretário-executivo da
Convenção da Diversidade Biológica da Organização das
Nações Unidas (ONU), Bráulio Dias, é viável conciliar o
papel do Brasil no cenário internacional da segurança
alimentar e, ao mesmo tempo, da sustentabilidade. Esse
tema atinge diretamente diversos setores da indústria,
como os de meio ambiente, de biotecnologia, agrícola, de
saúde, de biocombustíveis, de energia e jurídico. “Esses
setores são atores-chave nessa questão e a dificuldade é
chegar num entendimento entre todos, porque em um país
como o Brasil somos tanto provedores de recursos
genéticos quanto usuários, e temos que ter regras que
funcionem para os dois lados da equação”, ressaltou Dias.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/YhSKOG.

Seminário sobre
Aquicultura

Licenciamento

Ambiental

da

incluiu as linhas de financiamento em função do recente
lançamento pelo governo de São Paulo da Via Rápida
Ambiental da Aquicultura, que resultou em duas publicações
(Decreto
58.544/12
e
Resolução
SMA
91/12),
complementando resolução do governo federal que
estabelece critérios gerais. A Via Rápida é considerada uma
importante conquista da cadeia produtiva ao desburocratizar
o setor, promover sua competitividade e o desenvolvimento
sustentável. Outros benefícios incluem o barateamento do
processo para o pequeno e médio produtor, além de dar
diretrizes para o marco regulatório. Esteve presente a
secretária de planejamento e ordenamento da Aquicultura
do Ministério da Pesca, Maria F. Ferreira; os secretários
estaduais Bruno Covas (Meio Ambiente) e Mônika
Bergamaschi (Agricultura e Abastecimento); o diretorpresidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), Otavio Okano; o diretor-titular do DMA/Fiesp,
Nelson P. dos Reis; o diretor do DMA/Fiesp e da área de
meio ambiente do Ciesp, Eduardo San Martin; o presidente
do Sindicato da Indústria da Pesca, Roberto Imai, além de
outras autoridades, representantes e convidados.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/ZFNCmI.

Seminário Internacional sobre Reúso de Água e
Entrega do 8º Prêmio Fiesp de Conservação e
Reúso de Água

O Brasil tem 12% da reserva de água do planeta e gera
88% de sua energia a partir de hidrelétricas. Mas, como
garantir sua competitividade e a segurança alimentar? Essas
são algumas das questões que poderão ser respondidas por
Benedito Braga, o primeiro brasileiro a presidir o Conselho
Mundial de Água, e que integrará o encontro internacional
liderado pela Fiesp. No dia 19/3, o Seminário Internacional
sobre Reúso de Água terá como prioridade o entendimento
dos riscos e oportunidades desta prática, ao reunir
especialistas de vários países. O Brasil dispõe de
tecnologias, produtos e equipamentos que permitem
atender aos padrões ambientais e de saúde pública,
garantindo água à sociedade e também ao setor produtivo.

Em 6 de março, a Fiesp promoveu o primeiro Seminário de
Licenciamento Ambiental da Aquicultura com o objetivo de
discutir as questões ambientais, legais e econômicas, o que
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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A intenção é incentivar políticas de fornecimento de água de
reúso por parte das concessionárias, reforçando práticas
que a indústria já promove. Ao final ocorre a entrega do 8º
Prêmio de Conservação e Reúso de Água, que tem como
propósito o reconhecimento e incentivo às indústrias que
voluntariamente adotam medidas sustentáveis. Foram
aproximadamente 20 projetos inscritos que apontaram
saídas para a redução do consumo e desperdício de água
com criatividade e promovendo benefícios ambientais,
sociais e econômicos. Confira a programação completa do
evento e inscreva-se em: Fiesp, http://bit.ly/YUZ9OD.

Últimos dias para as inscrições no 19º Prêmio
Fiesp de Mérito Ambiental 2013

Outro assunto que ganhou notoriedade em 2012 foi a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, avaliou Nelson Pereira
dos Reis, que citou a realização de diversos debates,
visando à negociação de projetos em diferentes segmentos
da indústria. “Nosso objetivo é implantar uma política
consistente e que realmente funcione”, frisou. De acordo
com o diretor, um dos principais projetos do DMA para 2013
é a Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), que tem
por objetivo estabelecer metas de redução de emissão de
Gases de Efeito Estufa (GEE), entretanto algumas questões
ainda precisam ser equacionadas, a fim de que não
comprometam as atividades de diversos setores. Para isso,
informou, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) irá
desenvolver um estudo, que fornecerá informações para
orientar profissionais da indústria quanto à nova política. Ao
longo de 2013, o diretor do DMA ainda espera que seja
formado um banco de dados ambientais voltados para
pequenas e médias empresas e que sejam discutidos os
padrões de qualidade do ar no Estado de São Paulo que
adotou padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/Y7CctF.

Mineração:
Comin/Fiesp
considera
‘histórica’
resolução assinada por secretarias estaduais
Com regulamento atualizado, a 19ª edição do Prêmio Fiesp
de Mérito Ambiental 2013, está com as inscrições abertas
nas categorias de micro e pequeno porte; e médio e
grande porte. O Prêmio visa distinguir e homenagear a
empresa
industrial,
extrativa,
manufatureira
ou
agroindustrial, ou a que forneça infraestrutura à indústria,
com maior destaque na implementação de projetos
ambientais, com resultado significativo para a melhoria da
qualidade do meio ambiente. Para concorrer ao Prêmio, as
indústrias instaladas no Estado de São Paulo deverão
inscrever-se em: www.fiesp.com.br/meritoambiental2013.

Departamento de Meio Ambiente faz balanço do
setor e fala sobre expectativas para 2013
O balanço de 2012 para a
indústria
paulista
no
setor de meio ambiente é
positivo. De acordo com
a análise do diretortitular
do
DMA/Fiesp,
Nelson Pereira dos Reis,
em 2012 aconteceram
eventos importantes que
ajudaram as empresas a
incorporarem práticas mais sustentáveis às suas atividades.
Segundo ele, o projeto Humanidade 2012 foi um dos
marcos e “o ponto alto das atividades do departamento”.
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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Secretários de Energia e de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
na assinatura da resolução conjunta.

As secretarias de Estado de Energia e de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo firmaram em 14/12 uma resolução que
estabelece governança conjunta das questões do setor
mineral. A decisão foi avaliada como singular e emblemática
pelo representante da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio que
disse que a resolução otimizará os processos de
licenciamento ambiental e compatibilizar o desenvolvimento
do setor mineral paulista – e de sua cadeia produtiva – com
a indispensável adequação ao meio ambiente, num contexto
de ordenamento territorial e de adoção de padrões de
sustentabilidade. O evento contou ainda com a presença do
superintendente regional do Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM), Ricardo de Moraes; do
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subsecretário de Mineração, José Fernando Bruno; e do
líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), deputado Samuel Moreira. Segundo
Auricchio, a criação da subsecretaria de mineração deve-se
a José Anibal e, que a atuação de Bruno Covas foi decisiva
para a retomada do diálogo da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente com o setor mineral.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/12MhdkJ.

Aliança para a reciclagem
O mercado de coleta e triagem de resíduos urbanos para
retorno à indústria como matéria-prima poderá atingir R$
3,3 bilhões em 2014, se o governo federal aprovar o plano
recém-apresentado por uma coalizão de 22 organizações da
indústria e do varejo, prevendo investimentos para
aumentar a reciclagem em 20% no Brasil, no mesmo
período. A estimativa consta do estudo de viabilidade
elaborado para o acordo empresarial, que inclui a redução
de 22% das embalagens hoje destinadas a lixões ou
aterros. O compromisso está condicionado à ampliação do
serviço municipal de coleta seletiva para 90% da população
nas cidades-sede da Copa, com recursos públicos. Hoje a
cobertura média é inferior a 50%.
Fonte: Valor Econômico, 20/2/2013.

Confecção lucra com venda de retalhos; veja
vantagens da gestão ambiental
Em vez de descartar os resíduos sólidos, empresas
descobriram que é possível lucrar com eles. Algumas já
identificaram
essa
oportunidade
que,
além
de
complementar os rendimentos do negócio, evita o
desperdício. É o caso da confecção em que os retalhos de
tecidos são vendidos para um centro automotivo, que os
usa para limpeza de peças. Antes, o que sobrava da
produção era misturado ao lixo comum, sem nenhum
processo de gestão, e recolhido pela prefeitura. O
proprietário do centro automotivo que comprou os retalhos
diz que a economia foi de 150% a 200%, em comparação
com a compra de flanelas novas.
Fonte: UOL, http://bit.ly/ZGGLf3.

Eletroeletrônicos
reversa

terão

sistema

de

Assessor (GTA), torna público o chamamento de fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos
eletroeletrônicos e seus componentes, para a elaboração de
proposta de Acordo Setorial visando à implantação de
sistema de logística reversa de abrangência nacional. Os
interessados terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da publicação do Edital, para apresentar propostas
para a implantação do sistema de logística reversa de
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Fonte: CTI, http://bit.ly/91BIwe - 14/3/13.

Inventário confirma que SP não cumpre metas
para reduzir emissões
A meta de reduzir 30% das emissões de gases de efeito
estufa na capital paulista entre 2003 e 2012, conforme
determina a Lei 14.933 de 1999, não foi cumprida pelo
município. O Inventário Municipal de Emissões e Remoções
Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) mostra que,
além de não alcançar o objetivo, a cidade aumentou a
emissão em 2010 e 2011. A grande maioria dos gases
(81,9%) é gerada pela queima de combustível e pelos gases
que escapam da rede de gás natural. Cerca de 60% do item
queima de combustível, por sua vez, está relacionada ao
sistema de transporte. O segundo setor que mais contribui
para a emissão de gases de efeito estufa, com 15,6%, é o
de resíduos, que inclui efluentes líquidos. Os aterros são
destaque nessa categoria, pois representam 14% das
emissões. Os gases de efeito estufa relacionados aos
setores de energia e resíduos, portanto, somam quase
100% das emissões de São Paulo. As demais categorias,
que são processos industriais (2,4%) e uso da terra (0,1%),
têm pequena parcela de contribuição.
Fonte: Agência Brasil, 13/3/13

Desmatamento: falta de incentivo à restauração

logística

O Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista o disposto
na Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, e no Decreto no
7.404, de 23 de dezembro de 2010, conforme a Deliberação
nº 7 do Comitê Orientador para Implementação de
Sistemas de Logística Reversa (CORI), publicada no D.O.U
de 03 de janeiro de 2013, que trata da aprovação da
viabilidade técnica e econômica do sistema de logística
reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes
de acordo com a avaliação efetuada por seu Grupo Técnico
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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Em reunião do Cosema, a engenheira agrônoma Helena
Carrascosa von Glehn, assessora técnica do Gabinete da
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Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
defende a aplicação mais vigorosa de Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA) a moradores das imediações de
áreas naturais. Existem áreas cuja preservação é muito
simples: basta proteger e a vegetação se regenera sozinha.
Mas há ambientes onde recuperar um hectare de floresta
custa mais caro do que plantar um de café, cana, laranja ou
outra cultura. Para ela, o Estado de São Paulo chegou a um
patamar eficiente de controle do desmatamento, mas a
gestão para incentivar a recuperação de áreas devastadas
ainda é insuficiente. Algumas regiões do interior já
registram áreas com apenas 0,5% de vegetação nativa,
enquanto cerca de 120 mil km de curso d´água estão
desprotegidos. “Isso significa erosão, perda de recurso
natural e de dinheiro”, salientou. Para recuperar áreas, a
especialista defende a aplicação mais vigorosa do modelo
PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) - possibilidade
prevista na Política Estadual de Mudanças Climáticas -,
regime no qual moradores e produtores próximos a áreas
naturais recebem recursos financeiros para protegê-las.
Serviços ambientais são recursos como água, ar limpo,
nutrientes para o solo, diversidade genética, equilíbrio
climático, que a natureza oferece à humanidade. À frente
do Cosema da Fiesp, Walter Lazzarini, lembrou que 14
municípios do Estado aderiram inicialmente ao projeto. “O
PSA é relativamente assunto novo e oportuno. O que se
pretende é que o pagamento favoreça a sociedade ao
preservar a biodiversidade e a geração e qualidade da
água”, avaliou.
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/Ya55W6.

Normativa do Ibama n° 1, de 25 de janeiro de 2013:
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos”,
na reunião dos associados do Sindicato Interestadual da
Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e
Rodoviários (Simefre).

Resolução SMA nº 90, de 13 de novembro de 2012
Em 26 de fevereiro, o DMA/Fiesp organizou reunião para
discutir a implementação da Resolução da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SMA) nº 90, de 13 de
novembro de 2012 – que regulamenta as exigências para os
resultados analíticos, incluindo-se a amostragem, objetos de
apreciação pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos
Recursos Naturais (Seaqua), e que subsidiam o exercício de
suas atribuições legais do controle, monitoramento e a
fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental.

Rede de Resíduos Sólidos da Indústria
Em 28 de fevereiro, o DMA/Fiesp participou do 1º Encontro
da Rede de Resíduos Sólidos da Indústria, realizada no
auditório da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee), que teve como pauta entre outros
assuntos, a discussão sobre propostas para desoneração e
instrumentos econômicos para a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)
Reunião Projeto ABNT/BID
Em 29 de janeiro, o DMA participou, por meio de seu diretor
Mário Hirose, da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do
Projeto ABNT/BID ATN/ME 13129-BR “Fortalecimento do
Ecossistema para o Mercado de Carbono no Brasil”, fruto da
parceria entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A reunião, realizada
na cidade do Rio de Janeiro, tratou do projeto do qual
participam entidades públicas e privadas, e cujo objetivo é
criar ambiente favorável a expansão do mercado de
carbono no Brasil por meio da capacitação de micro e
pequenas empresas quanto à mensuração, verificação e
redução das suas emissões de carbono.

Política Nacional de Meio Ambiente
Em 20 de fevereiro, o especialista do DMA/Fiesp, Ricardo
Lopes Garcia, ministrou palestra sobre o tema “Instrução
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

Reunião Ordinária do Plenário
Em 29 de janeiro, o DMA esteve presente à 303a Reunião
Ordinária do Plenário do Consema, ocasião em que os
membros do Conselho aprovaram a viabilidade ambiental da
Linha 6 - Laranja do Metrô (Trecho São Joaquim –
Brasilândia), sob responsabilidade da Companhia do
Metropolitano de São Paulo (Metrô). Na mesma ocasião, o
Plenário aprovou a Minuta do Edital de Concorrência Pública
Nacional sobre a Expo Imigrantes, referente à Concessão do
Direito de Uso e Exploração de Bem Público para fins de
instalação de Centro de Exposições e atividades
complementares.
Comissão Processante e de Normatização
Em 21 de fevereiro, em continuidade à discussão iniciada
em 6 de agosto de 2012, o DMA/Fiesp participou da reunião
de votação do relatório da Comissão Processante de
Normatização do Consema, que discute a minuta da decreto
de regulamentação da Lei 13.577/09, que dispõe sobre
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diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do
solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras
providências correlatas.
304ª Reunião Ordinária do Plenário
Em 27 de fevereiro, o DMA esteve presente à 304ª Reunião
Ordinária do Plenário do Consema, ocasião em que foi
apresentado aos membros do Conselho o “Projeto Florestar”
de responsabilidade do Ministério Público Estadual. Na
mesma ocasião, foi apresentado o Programa Estadual de
Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos
Geológicos, instituído pelo Decreto Estadual Nº 57.512/11.
Comissão Temática de Biodiversidade, Florestas e Áreas
Protegidas
Em 08 de março, o DMA esteve presente à Reunião
Ordinária da Comissão Temática de Biodiversidade,
Florestas e Áreas Protegidas do Consema. Na pauta da
reunião, a apresentação do Prof. Dr. José Maurício Barbanti
Duarte, que chefia o Núcleo de Pesquisa e Conservação de
Cervídeos da Unesp Jaboticabal, sobre o Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Cervídeos Brasileiros,
especificamente no que se refere ao cervo-do-pantanal no
Estado de São Paulo. Uma próxima reunião da Comissão foi
agendada para o dia 23 de abril de 2013.

Conselho de Recursos Hídricos (CRH)
Reunião da Câmara Técnica de Usos Múltiplos (CT-UM) e
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS)
Em 1º de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
conjunta realizada em São Paulo/SP. Na ocasião, foi
discutida a proposta para o reuso da água e apresentado o
andamento dos trabalhos sobre nitrato, pelo Grupo de
Trabalho responsável.
Reunião do Grupo de Trabalho
Nos dias 18 e 26 de fevereiro e 06 de março, o DMA esteve
presente às reuniões realizadas no Departamento de
Outorgas do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em São Paulo/SP. Nessas oportunidades foram
discutidas as propostas de deliberação para o reúso de
água.

Conselho
Municipal
do
Meio
Ambiente
Desenvolvimento Sustentável (Cades)

e

147ª Reunião Plenária Extraordinária
O Cades retornou com suas atividades mensais em 08 de
março, ocasião em que foram empossados os novos
conselheiros representantes da nova administração da
prefeitura. Também foi discutido o calendário de reuniões
previsto para 2013 e as diretrizes para a utilização dos

DMA – Departamento de Meio Ambiente
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recursos do Fundo Especial do
Desenvolvimento Sustentável (Fema).

Meio

Ambiente

e

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBHGrande)
Reunião da Diretória
Em 16 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião na
Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHI) em São
Paulo/SP para tratar da Elaboração do Plano de Ação
relacionado à Situação Emergencial do entorno do
reservatório do Rio Grande.
Reunião da Secretaria Executiva
Em 30 de janeiro, o DMA esteve presente à Agência
Nacional de Águas (ANA) em Brasília/DF para participar da
reunião com a Presidência da ANA, referente ao Entorno do
Reservatório de Furnas.
Reunião do Grupo de Trabalho (GT)
Em 05 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Secretaria Executiva do CBH-Grande, em São
José do Rio Preto/SP. Na ocasião foram discutidas as regras
de cadastramento e eleição para a composição das vagas
remanescentes do comitê e para a discussão do Regimento
Interno do CBH-Grande.
Reunião da Diretoria
Em 08 de março, o DMA esteve presente à reunião realizada
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida
Neves/MG. Na ocasião, foi tratado o Pacto de Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos do CBH-Grande e
estabelecido a Agenda Anual de Atividades, para o ano
vigente, dentre outros assuntos.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(CBH-PS)
Reunião da Câmara técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 22 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Taubaté/SP. Na ocasião, foi analisado o Estudo
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do projeto de
duplicação da rodovia Tamoios.
Eleição
Em 23 de fevereiro, o DMA esteve em Taubaté/SP, quando
participou do processo de escolha dos novos representantes
dos usuários do setor industrial. Na oportunidade foram
escolhidos como membros titulares, o Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp) de São José dos Campos e
o Ciesp de Taubaté, as suplências ficaram com a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e com o Ciesp
de Jacareí.
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Reunião conjunta dos grupos de Articulação e Institucional
da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB)
Em 22 de janeiro, o DMA esteve à agência de bacias PCJ em
Piracicaba/SP, quando foi planejado o trabalho para o
próximo “Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas (Encob)” e analisado os dados sobre a
demanda de água nas bacias PCJ para inserção no relatório
de situação das bacias, sendo concluído o termo de
referência para o projeto de Gestão Municipal dos Recursos
Hídricos nos municípios do CBH-PCJ.
Reunião conjunta dos Diretores Regionais do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)
Em 30 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Limeira/SP com os diretores regionais de 09
Ciesps que compõe as Bacias PCJ para definição das
regionais que irão compor a chapa que representa o
segmento usuário-industrial, assim como quem será o vicepresidente na diretoria dos comitês PCJ.
Reunião do Grupo de Trabalho Empreendimento (GTEmpreendimento)
Em 04 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Agência de Água PCJ em Piracicaba/SP. Na
ocasião, foi analisado o Estudo e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/Rima) da obra de arte a ser feita na rodovia
dos Bandeirantes.
5ª Reunião Ordinária da Fundação Agência de Bacias
Hidrográficas (FABH-PCJ)
Em 08 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizado no Museu da Água em Piracicaba/SP, para análise
dos dados do Relatório de Atividades e do Balanço
Patrimonial referente ao ano de 2012, ambos auditados e
aprovados na plenária.
Reunião da Câmara Técnica da Indústria (CT-Ind)
Em 14 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) em Campinas/SP, onde foi apresentado os
resultados das discussões sobre a atualização dos valores
da cobrança pelo uso da água, a realização das eleições do
comitê PCJ e a montagem da chapa para compor o plenário
e o processo de sucessão na coordenação da câmara
técnica.
4ª Reunião conjunta dos Grupos de Articulação
Em 25 de fevereiro, o DMA esteve presente à Agência de
Águas PCJ para reunião sobre o desenvolvimento do
trabalho técnico para o Encontro Nacional de Comitês de
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

Bacias Hidrográficas (ENCOB) 2013 e análise do relatório de
situação dos Recursos Hídricos e Licitação do termo de
referência do plano de Gestão Municipal, dentre outros
assuntos.
5ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de
Planejamento (CT-Plan)
Em 01 de março, o DMA esteve em Piracicaba/SP para
participar da reunião em que foram analisadas as
adequações do comitê quanto à participação do segmento
Universidades, Institutos de Ensino Superior e Entidades de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, vinculados à
Administração Pública nas Câmaras Técnicas dos Comitês
PCJ e a apresentação das diretrizes do projeto de estudos
para proteção e recuperação da Bacia Hidrográfica do
Córrego Bom Jardim de Vinhedo/SP, dentre outros assuntos.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema
(CBH-Paranapanema)
Reunião da Diretória
Em 25 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Instituto Agrônomo do Paraná (Iapar), em
Londrina/PR. Na ocasião, ficou definida a agenda anual do
CBH-Paranapanema e a agenda da Câmara Técnica de
Integração do Paranapanema (Ctipa).

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e
Peixe (CBH-AP)
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) e
Grupo Técnico da Cobrança (CT-Cob)
Em 10 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Marília/SP. Na ocasião, foram discutidas as
propostas de alteração do relatório de fundamentação da
cobrança pelo uso da água e da situação dos Recursos
Hídricos em 2012, também foram estabelecidos critérios e
diretrizes para a tomada de recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) e fechamento da documentação
para envio ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CRH), dentre outros assuntos.
Eleição
Em 07 de março, o DMA esteve presente à reunião
preparatória do segmento da Sociedade Civil, realizada em
Marília/SP para indicação dos membros titulares e suplentes
que tomarão posse na Reunião Ordinária do CBH-AP.

Comitê para Integração do Rio Paraíba do Sul
(Ceivap)
Reunião
Em 20 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Brasília/DF, quando foi discutida a avaliação do
atendimento do contrato de gestão firmado entre a Agência
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de Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap) com a Agência
Nacional de Águas (ANA) tendo como interveniente o
comitê.

Alto Paranapanema, dentre outros assuntos.

Eleição
Em 02 de março, o DMA esteve à reunião realizada em
Taubaté/SP. Na ocasião, foram escolhidos os representantes
paulistas para o preenchimento das vagas dos usuários do
setor industrial, a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) juntamente com o Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp) de Jacareí, Taubaté e de
São José dos Campos foram indicados como membros
titulares.

Reunião da Sociedade Civil
Em 01 de março, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Araçatuba/SP. A pauta foi referente ao comunicado dos
inscritos e habilitados no processo eleitoral e composição
dos membros para o biênio 2013-2015, quando a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) foi indicada
como membro titular e suplente e o Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp) de Araçatuba ficou com uma
vaga suplente.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBHAT)

Comitê
da
Bacia
Hidrográfica
Paranapanema (CBH-MP)

Reunião Sub-Comitê Cabeceiras
Em 16 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em São Paulo/SP.
Na ocasião, foram apresentadas as situações do Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) para a Área
de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), da
cobrança pelo uso da água e os monitoramentos realizados
pela Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) e
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) na Bacia.

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) e do
Grupo Técnico da Cobrança (CT-Cob)
Em 10 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Marília/SP. Na ocasião, foram discutidas as
propostas de alteração do relatório de fundamentação da
cobrança pelo uso da água e da situação dos Recursos
Hídricos em 2012, também foram estabelecidos critérios e
diretrizes para a tomada de recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) e fechamento da documentação
para envio ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CRH), dentre outros assuntos.

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
(CBH-BS)
Em 19 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião que
elegeu os representantes da Sociedade Civil para atuação
no Grupo de Gerenciamento Costeiro, realizada na Câmara
de
Vereadores
de
São
Vicente/SP.
Na
ocasião
representantes do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) de Cubatão e do Centro de Integração e
Desenvolvimento Empresarial (Cide) se elegeram como
titular e suplentes, respectivamente.

Comitê
da
Bacia
Hidrográfica
Paranapanema (CBH-Alpa)

do

Alto

30ª Reunião Extraordinária
Em 26 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em Pirajú/SP. Na ocasião, foram aprovadas as
deliberações que estabelecem normas e critérios para o
processo eleitoral do comitê, bem como a que aprova
diretrizes para fins de hierarquização e seleção dos
investimentos a serem indicados ao Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro), visando a distribuição dos
recursos financeiros destinados à área do CBH-Alpa.
Ocorreu ainda a indicação dos representantes do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguapé, Litoral Sul e
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê (CBHBT)

do

Médio

Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 07 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Marília/SP, para revisão das diretrizes e
critérios para a tomada dos recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) referentes ao ano vigente.
Eleição
Em 07 de março, o DMA esteve presente à reunião
preparatória do segmento da Sociedade Civil, realizada em
Marília/SP, para indicação dos membros titulares e
suplentes que tomarão posse na Reunião Ordinária do CBHMP.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CBHPardo)
Reunião do Grupo de Trabalho
Em 05 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em Ribeirão Preto/SP, para analise do Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos do CBH-Pardo.
Reunião do Grupo de Trabalho
Em 21 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
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(DAEE) em Ribeirão Preto/SP, quando foi discutida a
ampliação do número das reuniões previamente agendadas
e sobre as grandezas: Pressão, Estado e Impacto.

(DAEE), em Franca/SP. A pauta foi referente ao Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos deste comitê.

Eleição
Em 22 de fevereiro, o DMA esteve no Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE) em Ribeirão Preto/SP, para
participar da reunião que resultou na Eleição dos
Representantes do (CBH-Pardo).

Eleição
Em 20 de fevereiro, o DMA esteve no Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE) em Franca/SP, para
participar da reunião, quando ocorreu a Eleição dos
Representantes das Entidades da Sociedade Civil, do Estado
e Municípios no âmbito do (CBH-SMG).

Reunião do Grupo de Trabalho
Em 28 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) em Ribeirão Preto/SP, para concluir o relatório de
grandeza Pacto/Resposta e a conclusão do Relatório de
Situação a ser submetido à Plenária.

Reunião da Câmara Técnica de Educação e do Grupo de
Trabalho
Em 11 de março, o DMA esteve presente às reuniões
realizadas em Franca/SP para participação da conclusão do
concurso de frases relacionadas ao dia Mundial da Água e
para a análise do Relatório de Situação do CBH-SMG.

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 08 de março, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), em Ribeirão Preto/SP para apresentação do
Relatório de Situação anual, elaborado pelo grupo de
trabalho.

Comitê
de
Bacia
Hidrográfica
Paranapanema (CBH-PP)

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu
(CBH-Mogi)
Eleição
Em 1º de fevereiro, o DMA esteve presente à Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de
São Paulo (FZEA-USP) em Pirassununga/SP, para a eleição
dos Representantes do CBH-Mogi.

Comitê da Bacia Hidrográfica Do Rio Sapucaí Mirim
e Grande (CBH-SMG)
Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA)
Em 06 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Secretaria Executiva do CBH-SMG em
Franca/SP, para tratar da Elaboração do Cronograma de
Atividades da CT-EA para o ano vigente.
Oficina
Em 07 de fevereiro, o DMA esteve na Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional de Franca, em
Franca/SP, para participar da Oficina Preparatória do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), visando conhecer e
esclarece as regras para obtenção dos recursos do Fehidro
para o ano vigente.
Reunião do Grupo de Trabalho
Em 19 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica

DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

Pontal

do

Reunião de Diretória no Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp)
Em 25 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em São Paulo/SP para tratar da indicação de
membros para participarem do processo eleitoral do CBHPP.
Reunião da Câmara Técnica
Em 29 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em Presidente Prudente/SP para apresentação do
Plano de Trabalho e calendário de atividades do CBH-PP.
Também foi discutida a criação de Grupo de Trabalho para
análise e comentários do Relatório de Situação 2012. Ao
final ocorreu discussão e debates sobre a Elaboração do
Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da
Cabeceira do Santo Anastácio.
Eleição
Em 04 de fevereiro, o DMA esteve presente ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em
Presidente Prudente/SP para participar da Eleição dos
Representantes do CBH-PP.
Reunião do Grupo de Trabalho
Em 22 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), em Presidente Prudente/SP. Na ocasião, ocorreu o
estudo envolvendo a análise dos poços com incidência de
nitrato na região e proposta de termo de ajustamento de
conduta a ser encaminhado ao Ministério Público, dentre
outros assuntos.
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Reunião do Grupo de Trabalho Cobrança – (GT-Cob)
Em 27 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em Presidente Prudente/SP. Na ocasião, foram
analisadas as alterações no estudo de fundamentação da
Cobrança, definição do cronograma de trabalho para o ano
vigente e aprovação da Ata da reunião anterior.
35º Reunião Ordinária
Em 01 de março, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Associação dos Engenheiros e Agrônomos de
Presidente Prudente/SP, em Presidente Prudente/SP para
avaliação das minutas das deliberações.

representação no plenário como membro titular e suplente,
além das vagas como titular na Câmara Técnica de
Planejamento, no Grupo Técnico da Cobrança, esse que
discutirá a criação da Agência de Bacia.
1° Reunião Ordinária
Em 04 de março, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Bauru/SP para eleição e posse dos novos membros do
comitê referente ao biênio 2013-2015 e homologação da
composição das Câmaras Técnicas e dos Grupos de
Trabalho.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré (CBHTJ)

Reunião da Câmara Técnica Institucional
Em 04 de março, o DMA esteve presente à reunião
realizada no Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE) em Presidente Prudente/SP para definição dos
membros titulares, suplentes e coordenadores da Câmara
Técnica, bem como definição do calendário para as
próximas reuniões, dentre outros assuntos.

52ª Reunião Plenária
Em 08 de março, o DMA esteve presente à reunião realizada
em Jaú/SP. Na ocasião, ocorreu a aprovação do Relatório de
Situação 2012 e a eleição dos membros da Plenária,
Diretoria e das Câmaras Técnicas para o biênio 2013/2014.

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 06 de março, o DMA esteve presente à reunião
realizada em Presidente Prudente/SP. Na ocasião, ocorreu a
Eleição do Coordenador do Comitê e o acompanhamento
dos projetos relacionados a Área de Preservação e
Recuperação de Mananciais (APRM) do Rio Santa Nastácia e
da contaminação das águas subterrânea por nitrato.

Reunião das Câmaras Técnicas
Em 28 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada em São José do Rio Preto/SP, para análise e
discussão do Relatório de Situação 2013.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê (CBH-SMT)
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan)
Em 07 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião
realizada na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar),
em Sorocaba/SP. Na ocasião, foram discutidos os
procedimentos de análise de mudanças em projetos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), o parecer
sobre a nova demanda do setor de avaliação de projetos da
Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) sobre a
Central de Gerenciamento Ambiental (CGA) Araçariguama e
a realização das eleições 2013, dentre outros assuntos.

Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha
(CBH–TB)
1ª Reunião Extraordinária
Em 25 de janeiro, o DMA esteve presente à reunião em que
foi discutido e foram definidos os representantes titulares e
suplentes para compor o Plenário do CBH-TB, além dos
representantes para a composição das Câmaras Técnicas e
Grupos Técnicos para o próximo biênio. O Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de Matão terá
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo Grande
(CBH-TG)

Implantação de termoelétrica - Sustentabilidade e
a autossuficiência energética
Empresa: Lwarcel Celulose
As empresas do Grupo Lwart têm como base de seus
negócios a sustentabilidade ambiental de seus produtos
e/ou processos. A Lwarcel Celulose é responsável pelo
fornecimento de celulose para o mercado nacional e
internacional, destinado à fabricação de papeis de imprimir
e escrever, especiais, higiênicos e para embalagem. A
produção de celulose é 100% proveniente de florestas
plantadas renováveis, contribuindo para a preservação de
florestas nativas.

Descrição das Medidas Adotadas
A Lwarcel Celulose possuía como gerador de vapor para o
processo industrial fornos de recuperação, na qual o vapor
gerado era de média pressão, que liberavam grandes
quantidades de gases ricos em energia, além de não possuir
um rendimento alto quanto à geração de energia elétrica.
Assim, teve como projeto a substituição dos fornos pela
caldeira de recuperação possibilitando a geração de vapor
em uma maior classe de pressão o que, consequentemente,
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propiciou um grande avanço na capacidade de geração de
energia elétrica.

Resultados Ambientais e Econômicos
Do ponto de vista econômico, representou uma economia
de 50% nos custos de geração de vapor de suas unidades.
Ambientalmente, resultou na redução das emissões
atmosféricas e da geração de resíduos sólidos da caldeira,
além de continuar aproveitando os resíduos sólidos, que são
utilizados como biomassa.

TIPO

NOME

QTDE

PREÇO

DATA

3 t/mês

Doação

4/12

500 kg/ano

Doação

2/1

Madeira/Mobiliário
Oferta

Resíduo de
madeira - pallets

Tintas/Cera
Oferta

Pó de tinta

Seminário Internacional sobre Reúso de Água e
Entrega do 8º Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso
de Água
Realização: Fiesp e Ciesp
Data: 19 de março de 2013
Horário: 09:00 às 19:00
Local: Teatro da Fiesp - Sede
Endereço: Av. Paulista, 1313 – São Paulo/SP
Inscrições e Informações: http://bit.ly/YUZ9OD
Palestra de Resíduos Sólidos: responsabilidade
compartilhada
Data: 20 de Março de 2013
Horário: 19:30 às 21:30
Local: Senac Jabaquara
Endereço: Av. do Café, 298 - Jabaquara São Paulo
Inscrições e Informações: http://bit.ly/X3Y0mP
Palestra de Experiências de Projetos e Construções
Sustentáveis
Data: 27 de Março de 2013
Horário: 19:30 às 21:30
Local: Senac Jabaquara
Endereço: Av. do Café, 298 - Jabaquara São Paulo
Inscrições e Informações: http://bit.ly/X3Y0mP

Vidro

Oferta

Sucata de vidro

5 kg/mês

Tinner

400 l/outra

US$
0.12/kg

8/2

Solvente
Oferta

Doação

11/1

Seminário Reúso de Água e Efluentes Industriais
Realização: Fiesp e Ciesp
Data: 27 de março de 2013
Horário: 15:00 às 18:00
Local: Auditório do SESI CAT Nadir Dias de Figueiredo
Endereço: Rua Valmet, 171, Brás Cubas – Mogi das Cruzes
Inscrições e Informações: http://bit.ly/13U6y78
*gratuitos

Borracha
Oferta

EVA

400 kg/mês

Doação

29/1

50 t/ano

Doação

26/2

Plástico
Resíduos e
Oferta

fragmentos de
borra de plástico

Resíduo químico
Pó - Lixamento
Procura

de laminados -

20 kg/mês

Formica

US$
0.1/kg

Para mais informações acesse:
http://apps.fiesp.com.br/bolsaresiduos/
DMA – Departamento de Meio Ambiente
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13/11

Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA) nº.
170, de 4 de fevereiro de 2013 - Aprova os atos
relacionados com outorgas de direito de uso de recursos
hídricos de domínio da União.
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) nº. 145, de 12 de dezembro de 2012 Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras
providencias.
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Portaria Interministerial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) / e do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) nº. 25 - A, de 14 de janeiro de
2013 – Cria Grupo de Trabalho Interministerial dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Meio Ambiente, com a finalidade de estabelecer linhas de
atuação, conjunta ou complementar, no que se refere à
gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no
meio rural, propondo estratégias, linhas de ação e escalas
de atuação, priorizando os temas que menciona.
Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) nº. 1, de 25 de janeiro de 2013 – Regulamenta
o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos
(CNORP), estabelecer sua integração com o Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP) e com o
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental (CTF-AIDA), e definir os procedimentos
administrativos relacionados ao cadastramento e prestação
de informações sobre resíduos sólidos, inclusive os rejeitos
e os considerados perigosos.
Instrução Normativa Ibama nº. 14, de 20 de
dezembro de 2012 – Dispõe sobre o controle das
importações de Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) e de
misturas contendo HCFCs, em atendimento à Decisão XIX/6
do Protocolo de Montreal, e dá outras providências.
Instrução Normativa Ibama nº. 13, de 18 de
dezembro de 2012 – Publica a Lista brasileira de resíduos
sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos,
bem como por futuros sistemas informatizados do Ibama
que possam vir a tratar de resíduos sólidos.
Instrução Normativa Ibama nº. 10, de 7 de dezembro
de 2012 – Regula os procedimentos para apuração de
infrações administrativas por condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o
sistema recursal e a cobrança de multas no âmbito do
Ibama.
Deliberação do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
nº.
6/2011
Dispõe
sobre
os
critérios
para
estabelecimento de prioridade para o lançamento de Editais
de Chamamento para a Elaboração de Acordos Setoriais
para Implantação de Logística Reversa.
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados

Projetos de lei (PL)
PL nº. 5020/2013 – Altera a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, para tornar obrigatória a medição
individualizada do consumo hídrico nas novas edificações
condominiais.
PL nº. 5008/2013 – Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para determinar a aplicação de critérios de
sustentabilidade ambiental às licitações promovidas pelo
Poder Público.
PL nº. 4996/2013 – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de1981, tornando a Avaliação Ambiental Estratégica
um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente
e dá outras providências.
PL nº. 4939/2013 – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências, proibindo a utilização de
material inflamável e tóxico para isolamento acústico ou
térmico e o uso de material pirográfico em ambientes
fechados.

Decreto nº. 58.804, de 26 de dezembro de 2012 –
Aprova e fixa os valores a serem cobrados pelo uso dos
recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na
Unidade
de
Gerenciamento
de
Recursos
Hídricos
Mantiqueira.
Portaria da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
(CFA) nº. 11, de 15 de fevereiro de 2013 – Dispõe
sobre a criação do Grupo de Avaliação de Demandas
Especiais (GADE) com atribuição de avaliação e elaboração
de avaliações técnicas relacionadas a danos e/ou impactos
ambientais tanto de solicitações recentes como de passivos
acumulados.
Portaria da Coordenadoria de Biodiversidade e
Recursos Naturais (CBRN) nº. 22, de 27 de dezembro
de 2012 – Dispõe sobre o valor-árvore a ser praticado
pelas Associações de Reposição Florestal credenciadas pelo
Departamento de Desenvolvimento Sustentável – DDS da
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais –
CBRN.
Portaria Normativa da Fundação Florestal (FF) nº.
174, de 20 de dezembro de 2012 – Estabelece os
procedimentos para acompanhamento e execução de
Termos de Compromisso de Compensação Ambiental
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(TCCAs), Termos de Ajustamento de Conduta (TACs),
Convênios, Acordos Judiciais e demais instrumentos,
decorrentes de danos ambientais e que visam destinar
recursos financeiros para as Unidades de Conservação sob a
gestão da Fundação Florestal.
Portaria Normativa da Fundação para a Conservação
e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (FF)
nº. 172, de 7 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre os
procedimentos de controle, exercício da fiscalização
ambiental e imposição de penalidades aos infratores nas
unidades de conservação e dá outras providências.

Cadastro Técnico Federal 2013
O DMA/Fiesp lembra que no final de março encerra-se o
prazo para a realização do Cadastro Técnico Federal (CTF),
junto com o primeiro pagamento trimestral da Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) e a entrega ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) do Relatório Anual de
Atividades. Para mais informações, acesse o site da Fiesp –
Perguntas Frequentes - http://bit.ly/YsogK0 ou diretamente
pelo site do Ibama.

Resolução da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nº.
11, de 6 de fevereiro de 2013 – Altera os artigos 9º e 11
da Resolução SMA nº 37 de 05 de junho de 2012 que define
as diretrizes para a execução do Projeto de Pagamento por
Serviços Ambientais para as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN) - Projeto PSA/ RPPN, no âmbito
do Programa de Remanescentes Florestais.
Resolução SMA nº. 9, de 4 de fevereiro de 2013 –
Estabelece os parâmetros para avaliação dos Planos de
Ação Ambientais, para o exercício de 2013, no âmbito do
Programa Município VerdeAzul, e dá providências correlatas.
Resolução conjunta da Secretaria de Meio Ambiente
(SMA) e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
(SAA) nº. 5, de 27 de dezembro de 2012 – Dispõe
sobre a constituição e a designação dos membros do Grupo
Executivo, previsto na Cláusula Quinta, do Protocolo de
Intenções firmado entre o Estado de São Paulo, por
intermédio das Secretarias de Estado do Meio Ambiente, de
Agricultura e Abastecimento e as Associações Setoriais,
Florestar São Paulo – Associação Paulista de Produtores de
Florestas Plantadas, e a Associação Brasileira de Celulose e
Papel (Bracelpa).
Resolução conjunta SMA e Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos (SSRH) nº. 5, de 21 de dezembro
de 2012 – Dispõe sobre o intercâmbio de informações
entre o Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos
Sólidos, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e o
Programa Estadual de Apoio Técnico à Elaboração dos
Planos Municipais de Saneamento, da Secretaria de Estado
de Saneamento e Recursos Hídricos.

Projetos de lei (PL)
PL 778/12 – Obriga a empresa que se utiliza de garrafas
pet para embalagem de seus produtos a fazer constar a
inscrição "Descartar em local apropriado - O Planeta Terra
agradece" nos respectivos rótulos.
DMA – Departamento de Meio Ambiente
Copyright ® 2013 Fiesp. Todos os direitos reservados
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