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Em Bonn, Fiesp acompanha etapa preparatória 

para COP-19, conferência da ONU sobre mudanças 

climáticas 

 
Terminou em 14/06, em Bonn, na Alemanha, a Pré-COP, 

etapa preparatória para a COP-19. A edição deste ano está 

programada para acontecer em novembro, na cidade de 

Varsóvia, na Polônia. A Pré-COP de Bonn, iniciada no dia 4 

de junho, não teve caráter deliberativo e reuniu diplomatas 

dos países signatários da Convenção com a finalidade de 

discutir elementos para um possível acordo a ser firmado 

por chefes de estado na COP-19. A delegação brasileira, 

chefiada pelo Ministério das Relações Exteriores, contou 

com a participação de uma equipe técnica do Comitê de 

Mudança do Clima da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp), liderada pelo diretor do Departamento 

de Meio Ambiente (DMA), Marco Antonio Barbieri, 

representando o segundo vice-presidente João Guilherme 

Sabino Ometto, coordenador do comitê. “Nossos objetivos, 

ao participar das conferências, são basicamente dois: 

entender o que se passa, de modo a transmitir as 

implicações e possíveis efeitos para a indústria; e 

influenciar nesse processo, a partir do apoio de nosso 

qualificado corpo técnico, para que sejam levadas em 

consideração as preocupações que afetam o 

desenvolvimento do Brasil”, explica Barbieri. A importância 

de técnicos da iniciativa privada nas discussões foi 

reforçada em Bonn pelo embaixador André Corrêa do Lago, 

chefe da delegação brasileira nas últimas COPs. Segundo 

Corrêa do Lago, em função da atual complexidade e do 

grande de número de temas, é importante que um grande 

número de pessoas capacitadas acompanhe as reuniões 

para não apenas assistir, mas influenciar o processo de 

discussões e negociações. 

Fonte: Fiesp, http://bit.ly/123Zd3d. 

 

 

 

 

Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) 

Em 26 e 27 de junho, o DMA esteve presente às reuniões da 

Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) que tinha 

como pauta finalizar a proposta de redação das Metas de 

Aichi com o objetivo de internalização e implementação das 

mesmas, conforme comprometimento do Governo Brasileiro 

na COP10 de Biodiversidade ocorrida em Nagoya/Japão no 

ano de 2010, e que devem ser apresentadas na COP11 a 

ocorrer em 2014. Conforme a convocação enviada pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) constavam apenas cinco 

metas para finalizar a proposta de redação, sendo que as 

demais já haviam sido deliberadas em reuniões anteriores. 

 

Especialistas debatem ISO 26000 em reunião 

conjunta de conselhos na Fiesp 

 

Em 27/06, na sede da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp),  especialistas na norma ISO 26000 

participaram de reunião conjunta do Conselho Superior 

Responsabilidade Social (Consocial), Conselho Superior de 

Assuntos Jurídicos e Legislativo (Conjur) e Conselho 

Superior de Meio Ambiente (Cosema). Presidiram a reunião 

Nilton Torres de Bastos, diretor do Comitê de 

Responsabilidade Social (Cores), e Walter Lazzarini, 

presidente do Cosema. Jorge Cajazeira, presidente do 

Comitê Mundial da ISO 26000, apresentou o documento aos 

presentes. “É a primeira diretriz internacional de 

responsabilidade social empresarial”, disse. “A norma tem 

como objetivo oferecer diretrizes para ajudar empresas de 

diferentes portes na implementação e desenvolvimento de 

políticas baseadas na sustentabilidade”. Segundo Cajazeira, 

ao todo, a norma contempla sete temas: direitos humanos, 

práticas de trabalho, meio ambiente, governança 

organizacional, práticas leais de operação, relacionamento 

internacional com consumidores, envolvimento e 

desenvolvimento comunitário. Ana Paula Grether Carvalho, 

especialista da Indústria do Comitê Mundial da ISO 26000, 

também apresentou o tema para os membros dos comitês.  

“A 26000 significa a incorporação dos anseios da sociedade 

nas decisões empresariais. Significa também, por parte das 

empresas, a compreensão das expectativas da sociedade”, 

http://bit.ly/123Zd3d
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disse. Segundo Ana, responsabilidade social é tornar as 

empresas responsáveis pelos seus impactos no mundo. “É 

fundamental compreender o que a comunidade espera das 

organizações e satisfazer as demandas da sociedade do 

presente, sem afetar a sociedade do futuro”, concluiu. 

Fonte: Fiesp, http://bit.ly/14QhJe7. 

 

Reunião Conjunta dos Conselhos de Infraestrutura 

(Coinfra), da Indústria da Construção (Consic) e 

de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp  

Em 11 de junho, o DMA esteve presente à Reunião 

Conjunta do Cosema/Coinfra e Consic, ocasião em que os 

membros do conselho discutiram rumos e possibilidades da 

construção civil. No encontro, foram identificados os 

avanços conquistados desde o 10º Construbusiness, evento 

realizado pela Fiesp em dezembro de 2012. A reunião teve 

como palestrantes a diretora da consultoria LCA, Claudia 

Viegas, e o diretor titular do Departamento da Indústria da 

Construção (Deconcic) da Fiesp, Carlos Eduardo Pedrosa 

Auricchio. Estiveram presentes também: o presidente do 

Coinfra, Rodolpho Tourinho, e do Consic, José Carlos de 

Oliveira Lima. 

 

Grupo de Estudos de Direito Ambiental da 

Fiesp/Ciesp: “O Novo Código Florestal e as Áreas 

de Preservação Permanente Urbanas” 

 
Em 2 de julho, o DMA esteve presente por meio do seu 

diretor, Ricardo Esper, à reunião sobre o Novo Código 

Florestal e as Áreas de Preservação Permanentes Urbanas, 

na sede da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp), organizada pelo Departamento Jurídico 

(Dejur) da Fiesp. Foi discutida a influência do Novo Código 

Florestal em áreas urbanas e sua influência sobre o setor 

industrial. 

 

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

O Ministério de Meio Ambiente (MMA) por meio do Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e seu Grupo 

Executivo (GEX) iniciou o processo de atualização do Plano 

Nacional de Mudança do Clima (PNMC) elaborado em 2008. 

Desta forma, por meio do Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (FBMC) foram discutidas séries de ações para 

assegurar a participação da sociedade brasileira neste 

processo, chamadas de Diálogos Setoriais. Assim foi 

realizada em 28 de junho, a reunião denominada “Diálogos 

Setoriais: Contribuições do Setor Industrial à atualização do 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima”, que contou com a 

participação de representantes do Governo Federal e dos 

membros da Rede Clima da Indústria. O objetivo foi 

apresentar o processo de revisão do PNMC e receber 

contribuições do Setor Industrial e organizações 

representadas pela Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI). 

 

SindusCon-SP lança guia com o apoio da Fiesp 

 

Em 27 de junho, o Sindicato da Construção (SindusCon-SP) 

lançou o ‘Guia Metodológico para Inventários de Gases de 

Efeito Estufa na Construção Civil – Setor Edificações’, na 

sede da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (Cetesb). Realizado pela vice-presidência de Meio 

Ambiente do sindicato e por seu Comitê de Meio Ambiente 

(Comasp), a publicação propõe uma metodologia uniforme 

para as construtoras e incorporadoras elaborarem 

inventários dos gases emitidos nos empreendimentos. A 

intenção é apresentar ao setor uma ferramenta estratégica 

no combate ao aquecimento global. O guia tem o apoio 

institucional da Fiesp. A cerimônia de lançamento contou 

com as presenças do secretário estadual de Meio Ambiente, 

Bruno Covas, do presidente da Cetesb, Otavio Okano, e do 

vice-presidente, Nelson Bugalho. Para visualizar o guia, 

acesse: SindusCon-SP, http://bit.ly/13vtnOs. 

Fonte: Fiesp, http://bit.ly/13vtnOs. 

http://bit.ly/14QhJe7
http://bit.ly/13vtnOs
http://bit.ly/13vtnOs
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Consema aprova viabilidade ambiental Linha 18-

Bronze do Metrô e nova Tamoios – Trecho Serra 

 

Os integrantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(Consema) aprovaram em 19/06, a viabilidade ambiental da 

duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99) – Trecho Serra 

e da implantação da Linha 18-Bronze do Metrô. As votações 

foram unânimes. A Rodovia dos Tamoios (SP-99) é o 

principal acesso entre o Vale do Paraíba e o litoral norte 

paulista. Na serra serão duplicados 22 quilômetros, 12 

serão em túneis e 2,5 em viadutos. O custo estimado é de 

R$ 2,4 bilhões (já com as desapropriações). O projeto da 

Linha 18-Bronze da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo (Metrô) terá uma extensão de cerca de 20 

quilômetros, com 18 estações. A futura linha do metrô 

ligará São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e 

São Caetano do Sul. 

Fonte: SMA, http://bit.ly/143ukKb. 

 

Recadastramento obrigatório para o Cadastro 

Técnico Federal 

Pela primeira vez, desde que foi instituído pela Lei 6.938, de 

1981, o Cadastro Técnico Federal (CTF) será objeto 

exclusivo de regulamentação no âmbito do Ibama. Até 

então, a Instrução Normativa (IN) nº 31/2009 era a norma 

que regulamentava o CTF, mas incluía também o Cadastro 

de Defesa Ambiental, o Relatório Anual de Atividades e 

outros temas. A nova IN nº 06, de 15 de março de 2013, 

traz em seu Anexo I, uma nova tabela de atividades 

potencialmente poluidoras, que substitui o Anexo II da IN 

31/2009. Uma das principais novidades é a obrigatoriedade 

do recadastramento para todas as pessoas físicas e jurídicas 

inscritas no CTF. Trata-se de um público de mais de três 

milhões de pessoas. O período para o recadastramento 

começa no dia 1º de julho de 2013, de acordo com a 

tabela: 

Prazo Público obrigado ao recadastramento 

1º/07/2013 a 

30/09/2013 

Usuários do sistema DOF e pessoas 

jurídicas de porte grande, bem como 

suas respectivas pessoas físicas inscritas 

como responsável legal (dirigente). 

Prazo Público obrigado ao recadastramento 

1º/07/2013 a 

31/12/2013 

Pessoas jurídicas de porte médio e as 

entidades sem fins lucrativos não 

filantrópicas, bem como suas respectivas 

pessoas físicas inscritas como 

responsável legal (dirigente). Pessoas 

físicas inscritas que não se enquadram na 

condição de responsável legal (dirigente) 

de pessoa jurídica. 

1º/07/2013 a 

28/02/2014 

Pessoas jurídicas de porte pequeno, 

microempresas, entidades públicas e 

entidades sem fins lucrativos 

filantrópicas, bem como suas respectivas 

pessoas físicas inscritas como 

responsável legal (dirigente) 

Fonte: Ibama, http://bit.ly/10QcNDR. 

 

IV Conferência Municipal de Meio Ambiente 

Em 13 de junho, o DMA esteve presente à reunião 

preparatória para a IV Conferência Municipal de Meio 

Ambiente que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de 

setembro, no Anhembi em São Paulo/SP. Durante a reunião 

foram destacadas as etapas preparatórias por subprefeitura 

que ocorrem de 08 de junho até 27 de julho, também foram 

apresentados os instrumentos e definições para a realização 

das mesmas. Esteve presente à reunião, o presidente da 

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), Silvano 

Silvério, além de representantes da secretaria do verde e 

meio ambiente, das subprefeituras, movimentos sociais, 

centrais sindicais, universidades, empresarial e organizações 

não governamentais. 

 

Reciclagem de veículos 

Em 20 de junho, o diretor-titular do DMA, Nelson Pereira 

dos Reis participou de reunião na sede da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) para discutir estratégias para 

reciclagem de veículos automotores que estão armazenados 

em pátios públicos. 

 

Áreas Contaminadas 

Em 21 de junho, especialistas do DMA participaram da 2° 

Reunião da Rede de Resíduos Sólidos da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) que discutiu, entre outros 

assuntos, a IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, os 

projetos de lei de desoneração no Congresso Nacional e o 

andamento dos acordos setoriais de logística reversa. 
 

PETtalk 2013  

Em 26 de junho, o DMA esteve presente à Conferência 

Internacional da Indústria do Pet (PETtalk) 2013, que teve 

como objetivo tratar da Política Nacional de Resíduos 

http://bit.ly/143ukKb
http://bit.ly/10QcNDR
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Sólidos, destacar o trabalho do setor para o cumprimento 

da Lei e de como as empresas da Indústria do PET estão 

sendo afetadas. Durante o evento também foram 

divulgados dados da indústria de reciclagem de PETs que no 

ano passado teve um aumento de mais de 12% na taxa de 

coleta e tratamento de resíduos sólidos recicláveis, a maior 

taxa desde a criação do Censo em 2004. Porém ainda é 

motivo de preocupação a relação entre a grande demanda 

por produtos PETs e o baixa taxa de coleta seletiva, fato 

que impactará diretamente na logística reversa do setor. 

Para saber mais sobre o evento e obter as apresentações 

realizadas, acesse: http://www.abipet.org.br. 

 

Reunião Técnica sobre os Novos Padrões de 

Qualidade do Ar 

Em 3 de julho, o DMA esteve presente na reunião técnica 

sobre os Novos Padrões de Qualidade do Ar, na sede da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a 

fim de obter esclarecimentos acerca do  Decreto 5.9113 de 

23 de abril de 2013, que dispõe sobre Padrões de Qualidade 

do Ar, tais como, a nova classificação das áreas e os Planos 

de Redução de Emissões de Fontes Fixas (Prefes). 

 

Seminário Internacional sobre Mudanças 

Climáticas e Biodiversidade 

Em 14 de junho, o DMA esteve presente ao Seminário 

Internacional “Mudanças Climáticas e Biodiversidade: O 

Diálogo Federativo e a Paradiplomacia”, na sede da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 

organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo, quando foram apresentados painéis e discutidos 

temas a respeito destes assuntos. O painel “Políticas 

Subnacionais e o Setor Privado” teve a participação do Dr 

Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e diretor-titular 

do DMA. O seminário contou com a presença do Secretário 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas. 

 

Reunião da Rede de Recursos Hídricos da Indústria 

Em 19 de junho, o DMA esteve presente à 2ª Reunião da 

Rede de Recursos Hídricos da Indústria, por 

videoconferência na sede da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), organizada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). Foi apresentado o relatório 

elaborado pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas 

(CNTL) e apresentados, em linhas gerais, o evento 

“Workshop – Metodologias de riscos corporativos associados 

à água” e o Programa de Capacitação da Agência Nacional 

de Águas (ANA). 

Reunião técnica sobre Produção mais Limpa 

Em 17 de junho, o DMA esteve presente à reunião técnica 

sobre o Guia de Produção mais Limpa com membros da 

Associação Brasileira de Fundição (Abifa), na sede da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Foi 

discutido o encaminhamento para a conclusão do 

documento. 

 

Micronutrientes em fertilizantes 

Em 19 de junho o diretor-titular do DMA, Nelson Pereira dos 

Reis participou de reunião na sede da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (Cetesb) para discutir com o 

presidente da entidade, Otávio Okano e o presidente da 

Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Davi 

Roquetti Filho, assunto relacionado à utilização de 

micronutrientes em fertilizantes que está em discussão no 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

 

 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)  

Comissão Temática de Biodiversidade, Florestas e Áreas 

Protegidas 

Em 18 de junho, o DMA esteve presente à referida reunião, 

ocasião em que os representantes da Fundação Florestal 

apresentaram o Plano de Manejo da Floresta Estadual Serra 

D’Água (Campinas). Os membros do Consema deverão dar 

continuidade à apreciação desta matéria na próxima 

reunião. 

 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) 

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) 

Em 10 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

na Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo/SP, 

quando foi apresentada a evolução dos relatórios de 

situação e dos seus respectivos indicadores. 

 

Reunião da Câmara Técnica de Cobrança (CT-Cob) 

Em 11 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

na Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo/SP. Na 

ocasião, a discussão foi referente à transposição de água. 

 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Cades)  

Comissão Especial - Política Municipal de Resíduos Sólidos 

Em 12 de junho, o DMA esteve presente à reunião da 

Comissão Especial que trata da Política Municipal de 

Resíduos Sólidos em São Paulo/SP. Na ocasião foram 

tratados assuntos sobre a criação de Grupo Intersecretarial 

para fomentar a implantação da Política Nacional de 

http://www.abipet.org.br/
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Resíduos Sólidos e seus respectivos grupos de trabalhos, e 

discutiu o andamento das reuniões preparatórias para a IV 

Conferência Municipal de Meio Ambiente. 

 

150ª Reunião Plenária Ordinária 

Em 19 de junho o DMA esteve presente à reunião em que 

foi feita a exposição sobre a solicitação de revisão da 

tipificação de conduta para supressão de vegetação, 

debatida e da qual se deliberou a revogação da Resolução 

Cades 124/2008, por incompatibilidade com a Lei similar 

federal. Foi apresentado ainda o “Programa Córrego Limpo”, 

para conhecimento. 

 

33ª Reunião Plenária Extraordinária 

Em 02 de julho, o DMA esteve presente à reunião em que 

tomaram posse os representantes titular e suplente da 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ). Também 

foi aprovada por unanimidade a votação de Parecer Técnico 

sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 

Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, 

Ponte Burle Marx e outros complementos viários. 

 

Comitês de Bacias Hidrográficas 

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) 

Palestra 

Em 11 de junho, o DMA esteve em Limeira/SP, para 

palestrar sobre a portaria MS 2914/11 que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Palestra 

Em 25 de junho, o DMA esteve no Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Ciesp) em Indaiatuba/SP, para 

palestrar sobre a portaria MS 2914/11 que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

50ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica do Plano de 

Bacias (CT-PB) 

Em 26 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Campinas/SP, quando foi encaminhado o roteiro para 

elaboração do estudo de viabilidade de implantação 

referendado pela Câmara Técnica de Outorgas e Licença 

(CT-OL). Na ocasião, foi analisado os contratos de 

acompanhamento do Plano de Bacias, do relatório do plano 

de enquadramento dos corpos d’agua, do plano de Gestão 

Municipal de recursos hídricos, a atualização do Plano de 

Bacias 2010/2010 e o plano Diretor Florestal e o plano 

plurianual. Terminadas as análises foi traçado os planos de 

trabalho da CT-PB. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 

(CBH-TB) 

Reunião do Grupo Técnico – Empreendimento (GT-

Empreendimento) 

Em 11 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Novo Horizonte/SP, quando foi discutido sobre a 

proposta de alteração de classe do corpo d'água do 

município de Guarantã e Ampliação Industrial e Expansão 

Agrícola da Renuka do Brasil/SP. 

 

Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul (Ceivap)  

1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva 

Em 11 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Penedo/RJ, na qual foram empossados os novos 

membros e o novo coordenador desta câmara técnica para o 

biênio 2013-2014. O setor industrial do Estado de São Paulo 

foi representado pelo Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Ciesp)  de Taubaté como titular e a Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)  como 

suplente.  

 

Reunião do Grupo de Trabalho 

Em 12 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Penedo/RJ, quando consolidou a proposta de revisão do 

regimento do Ceivap. 

 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CBH- 

Pardo) 

Reunião da Câmara Técnica (CT)  

Em 12 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Ribeirão Preto/SP, para tratar da análise técnica das 

solicitações em acordo com o Ministério do Planejamento e 

Orçamento (MPO).  

 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal do 

Paranapanema (CBH-PP) 

Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-

AI) 

Em 17 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Presidente Prudente/SP. Na ocasião, houve aprovação 

da ata da reunião anterior e análise da documentação dos 

projetos protocolizados visando à hierarquização dos 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 

para o ano vigente. 

 

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) 

Em 24 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Presidente Prudente/SP, para realização de analise de 

projetos. 
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Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranapanema 

(CBH-Paranapanema) 

Reunião do Grupo de Trabalho Planejamento (GT-Plan) e do 

Grupo de Trabalho Arranjo Institucional (GT-AI) 

Em 18 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Maringá/PR. Na ocasião, houve discussão das minutas 

dos Termos de Referência do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Paranapanema (UGRH-Paranapanema) e 

apresentação dos objetivos do GT-AI, eleição do 

Coordenador e Relator e discussão da agenda de atividades 

do Grupo. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Turvo Grande 

(CBH-TG) 

Reunião da Câmara Técnica de Saneamento (CT-

Saneamento) e da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 

(CT-AS) 

Em 18 de junho, o DMA esteve presente às reuniões 

realizada em São José do Rio Preto/SP, para eleição do 

coordenador da CT-Saneamento e da CT-AS e elaboração 

do calendário de atividades das câmaras. 

 

Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Planejamento e 

Assuntos Institucionais, Saneamento e Águas Subterrâneas 

Em 20 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em São José do Rio Preto/SP, para análise técnica dos 

projetos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 

para o ano vigente. 

 

Comitê Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) 

Reunião 

Em 13 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em São Paulo/SP, quando foi discutido o edital para o 

cadastramento e eleição dos representantes da Sociedade 

Civil bem como a elaboração do Procedimento para a 

Eleição, a proposta para a formação de Grupo de Trabalho 

(GT), Subcomitês e da Câmara Técnica e para e os critérios 

para aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (Fehidro). 

 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CBH-

Pardo) 

24º Reunião Extraordinária  

Em 21 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Ribeirão Preto/SP, para discussão e aprovação das 

deliberações para transferência de recursos de investimento 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), para o 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 

(CBH-MP), indicação das prioridades de Investimentos ao 

Fehidro, referente ao orçamento 2013, fixação de prazo e 

procedimento de entrega de propostas para a 2ª Etapa de 

distribuição de recursos do Fehidro 2013, dentre outros 

assuntos. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio 

Paranapanema (CBH-MP) 

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 

Saneamento 

Em 14 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 

em Marília/SP, para análise dos projetos do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano vigente. 

 

 

 

Decreto nº. 8.038, de 4 de Julho de 2013 - 

Regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Captação de 

Água de chuva e outras tecnologias sociais de acesso à água 

– Programa Cisternas, e dá outras providências. 

 

Decreto nº. 8.039, de 4 de Julho de 2013 - Altera o 

Decreto nº 7.535, de 26 de julho de 2011, que institui o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 

Água – “água para todos”. 

 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº. 

204, de 7 de junho de 2013 - Estabelece a forma de 

composição da Comissão Tripartite Nacional - CTN com o 

objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e 

descentralizada entre os entes federativos, bem como 

propor as tipologias de empreendimentos e atividades que 

serão objeto de licenciamento ambiental pela União.  

 

Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) nº. 10 de 27 de maio de 2013 – Regulamenta o 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental (CTF/AIDA). 

 

Protocolo sobre Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) nº 44, de 5 de abril de 

2013 - Estabelece substituição tributária em relação às 

operações antecedentes interestaduais com desperdícios e 

resíduos de materiais não ferrosos e alumínio em formas 

brutas quando o produto for destinado a estabelecimento 

industrial. 

 

Decreto nº. 59.261, de 5 de junho de 2013 – Institui o 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São 
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Paulo (Sicar-SP), e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº. 59.260, de 5 de junho de 2013 – Institui o 

Programa Estadual de apoio financeiro a ações ambientais, 

denominado Crédito Ambiental Paulista, e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto nº. 58.996, de 28 de março de 2013 – Dispõe 

sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da 

Baixada Santista e dá providências correlatas. 

 

Resolução da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nº. 

43, de 5 de junho de 2013 – Estabelece os 

procedimentos operacionais do Programa Município 

VerdeAzul, e dispõe sobre o método de valoração dos 

passivos ambientais aplicados no cálculo do Índice de 

Avaliação Ambiental. 

 

 

Viveiro de Mudas- Semeando a inclusão social 

Empresa: Concessionária EcoVias dos Imigrantes 

A EcoVias dos Imigrantes é a concessionária que opera o 

Sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a região 

metropolitana de São Paulo e o porto de Santos, o Polo 

Petroquímico de Cubatão, as indústrias de ABC e a baixada 

Santista. Além disso, sete bases operacionais oferecem 

atendimento e apoio, auxílio mecânico, guinchos, sanitários 

e bebedouros para usuários das rodovias. 

 

Descrição das Medidas Adotadas 

Inauguração do projeto Viveiro de mudas visa promover a 

recuperação ambiental em áreas de preservação por onde 

passam as rodovias administradas. Para o início foi 

preparado um sistema de captação de água da chuva, 

utilizada para irrigação das mudas produzidas. Além disso, 

o cultivo foi entregue aos colaboradores com deficiência 

intelectual. 

 

Resultados Ambientais e Econômicos 

Os principais resultados deste projeto foram: 

aproximadamente 2 milhões de m2 de áreas verdes 

recuperadas sendo que mais de 150 mil mudas são de 

espécies nativas; redução de até 50% dos custos dos 

projetos de recomposição florestal; capacidade de produção 

de 100 mil mudas/ano; redução de utilização de água no 

processo de produção das mudas, e inclusão social de 

deficientes intelectuais. 

 

 

 

Investigação e biorremediação de áreas complexas 

contaminadas 

Realização: Fiesp e Dutcham 

Data: 16 de julho de 2013 

Horário: 08h às 18h 

Local: Edifício Sede da Fiesp 

Endereço: Av. Paulista, 1313 – São Paulo/SP  

Inscrições e Informações: http://bit.ly/11NTgax 
 

14º Encontro de Energia: Matriz Segura e Competitiva 

Realização: Fiesp  

Datas: 05 e 06 de agosto de 2013 

Horário: 18:00 as 20:30 

Local: Centro de Convenções do Hotel Unique 

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 – São Paulo 

Inscrições e Informações: http://bit.ly/125BGLT 

 

 

*gratuitos  

 

http://bit.ly/11NTgax
http://bit.ly/125BGLT

