ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE
AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO - APEPAC
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 09h30min
(nove horas e trinta minutos), na Rodovia Anhanguera Km 111,5 –
Jardim Nova Veneza – Sumaré - SP, em segunda e última
convocação, de acordo com o disposto no Estatuto Social da
entidade,

realizou-se

Assembleia

Geral

Extraordinária

da

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE AGREGADOS
PARA CONSTRUÇÃO – APEPAC – CNPJ 20.121.288/0001-60, para tratar
dos seguintes assuntos em pauta, conforme Edital de Convocação:
1.)

Consultoria

executiva

–

Fortalecimento

do

segmento;

2.)

Atualização das ações junto a Câmara Ambiental Paulista; 3.) Ações
junto ao DNPM de SP e Brasília; 4.) Perspectivas da economia; 5.)
Outros assuntos de interesse geral. Circulada lista de presença anexa,
iniciou-se a assembleia. O presidente da entidade, Antero Saraiva
Junior agradecendo a presença de todos iniciou os trabalhos
explicando que o setor, em conjunto com a Anepac, Sindareia e
Sindipedras, tem trabalhado fortemente na defesa dos interesses do
setor e que reuniões constantes com a Frente Parlamentar de Apoio a
Mineração, através do seu Coordenador Roberto Morais, da
Secretaria da Energia e Mineração, na pessoa do Secretário João
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Carlos Meirelles, do subsecretario José Jaime Sznelwar, bem como
junto à CETESB, DNPM e outros. Juntem-se a isso as ações do
COMIN/FIESP que sempre buscam a melhor representatividade de
todo setor mineral do estado de São Paulo. Informou sobre os pleitos
encaminhados a diversos órgãos públicos, explicando a importância
do setor de agregados para a economia e para a sociedade; trata
também de ações nevrálgicas como a questão do deslocamento
das poligonais (DNPM SP e Brasília) e do licenciamento / renovação
junto à CETESB.

Ressalta a necessidade da união entre os

mineradores de areia que permitiria melhor entrosamento e melhor
força de ação. Quanto ao mercado macroeconômico entende que
este ano ainda enfrentaremos alguns percalços, todavia, o setor tem
competência e estrutura para enfrentar tudo de forma eficaz. Sandra
Maia, assessora técnica das entidades, explicando sobre as ações da
Câmara Ambiental Paulista, na qual ela está presidente, destaca os
trabalhos desenvolvidos pela Câmara falando inicialmente sobre a
Norma CETESB sobre Escavação e Desmonte Hidráulico que estava
sob consulta pública no site da entidade e que agora volta à Câmara
para análise onde teremos uma última oportunidade de opinar antes
da redação final dessa nova Norma. Relembra as conquistas daquela
Câmara onde foram alteradas as Normas de Explosivos e também
sobre “Dragagem” quando foi liberado o uso do equipamento
popularmente conhecido como “abacaxi” para mineração de areia.
Destacou

a

importância

da

proximidade

com

o

Diretor

de
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Licenciamento da CETESB para um melhor entendimento no que diz
respeito às licenças e nossas reivindicações. Retomando a condução
dos trabalhos o presidente abriu a palavra para os presentes que
apontaram suas preocupações quanto à fragilidade das agências
oficiais da CETESB no que se refere à interpretação das normas e sua
aplicabilidade, falta de interesse no que se refere ao atendimento
mais eficaz, dentre outras. Foi explicado que tudo isto tem sido pauta
constante dos diversos encontros que as entidades, juntamente com
o COMIN da FIESP tem feito, buscando a mitigação destes problemas
e uma eficácia merecida e prontidão nas respostas e respeito aos
prazos. O empresário Edvaldo Tietz pediu a palavra para agradecer,
enfatizando a qualidade dos serviços que as entidades atingiram hoje
e que isto não pode ser perdido, destacando ainda a força dessa
união para passar por todo este intricado cenário macroeconômico
atual.

Nada

mais

havendo

a

ser

discutido,

o

presidente,

agradecendo a presença de todos dá por encerrado os trabalhos. E,
para constar, eu, ______________ Camilo de Lelis Arnaldi, servindo
como secretário, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada
segue assinada. Visto ________________ Antero Saraiva Junior –
Presidente.
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