
 

 

ATA DA 109a REUNIÃO DA CÂMARA AMBIENTAL DO IBAPE-SP 

Realizada em 11 de fevereiro de 2020 

Às 16:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2020, na sede do Ibape-SP, teve início a 109a Reunião da Câmara 

Ambiental do Ibape-SP, com a presença dos seguintes participantes: Bruno Morais Nerici, Clara Cascão 

Nassar, Edgard Colombo Jr., Maria Luíza de M. L. Padilha, Mariana Marotti Conradi, Misael Cardoso Pinto 

Neto, Paulo Palmieri Magri. Justificaram ausência: Eduardo de Oliveira Leme, Emilio Haddad, Marcela 

Garcia Henrique, Victor Ventura. 

01) A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 02) O Eng. Misael fez sua apresentação 

como coordenador desta Câmara Ambiental e informou que há coincidência de data e horário com a 

reunião de coordenadores com a diretoria técnica, sendo necessária uma solução. A maioria dos presentes 

optou por manutenção da data, da reunião da Câmara Ambiental, com início mais cedo o que permitiria 

parte da reunião com todos os participantes e saída do coordenador ou de um dos vices para a outra 

reunião, sem prejuízo do andamento das tratativas desta câmara. Ficou então de apresentar proposta para 

manifestação de todos os colaboradores. Informou ainda que quatro itens poderão ser abordados neste 

início de atividades: a) o acompanhamento da fase final de encaminhamento da Norma de Valoração de 

Áreas Ambientais. b) o acompanhamento da fase final de desenvolvimento do Glossário Ambiental do 

Ibape-SP. c) a atualização do livro de Perícias Ambientais d) o início dos trabalhos para desenvolvimento 

Norma de Estudos de Impacto Ambiental. Face a necessidade da sua saída para participar da outra reunião, 

delegou o secretariado desta reunião para o vice-coordenador Bruno Nerici, o que foi aprovado por todos. 

03) O Eng. Bruno Nerici mostrou as observações apresentadas pelo diretor técnico Marcos Mansour sobre 

a Norma de Valoração de Áreas Ambientais, mostrando ainda suas sugestões para atender a estas 

observações, que foram discutidas e aprimoradas, gerando a versão que recebeu a identificação 

2020.02.11 Norma de Valoracão de Áreas Ambientais_minuta. O coordenador decidirá se já apresenta esta 

minuta à diretoria técnica, ou se a apresenta antes para todo o grupo de colaboradores. 04) O Eng. Bruno 

Nerici mostrou o estágio atual do Glossário Ambiental, informando que foi feita uma revisão em todos os 

termos, para conferência e certeza da atualização. Este glossário foi revisto até o item de número 201. Os 

itens 128 e 151 serão objeto de sugestão de melhor redação por parte dos colaboradores. Foi gerado assim 

o arquivo denominado 2020.02.11 Glossário ambiental em revisão que será encaminhado para todo o 

grupo para possíveis observações. 05) Nada mais sendo discutido, a reunião foi encerrada às 18:50 H. 
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