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Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Marina Helou.

Atenciosamente,

São Paulo, 13 de dezembro de 2021.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 
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São Paulo, / de. de 2021.

OFÍCIO SIMA/GAB/ K2 /2021

Ref.: Requerimento de Informação n° 1046, de 2021.

Senhor Secretário,

Por meio do Requerimento de Informação n° 1046, de 2021,

a nobre Deputada Estadual Marina Helou, oficiou esta Secretaria de Estado,

requerendo informações sobre a posição da Companhia Ambiental do Estado

de São Paulo - CETESB, quanto à proposta dos municípios do Vale do Paraíba

de criação de Agência Ambiental regional, de acordo com declarações públicas

veiculadas por perió.dico jornalístico da referida região.

Desta forma, em conformidade com o disposto no Decreto

n° 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), e em atendimento ao artigo 20,

inciso XVI, da Constituição Estadual, encaminho esclarecimento ao tema em

questão subsidiado por manifestação da CETESB, vinculado a esta Pasta,

conforme segue.

No entendimemento da companhia, a proposta em nada

altera as regras de licenciamento. Com efeito, o licenciamento ambientai

municipalizado é estabelecido pela deliberação normatiza Çonsema n°1/2018

e abrange tão somente os impactos ambientais circunscritos aos limites

territoriais do município. Em seu artigo 3° a deliberação dispõe que para o

exercício do licenciamento ambiental, o município deverá dispor de certas

turas, tal como uma equipe multidisciplinar qualificada. A norma

define as regras que permitem a determinado município realizar o

Lento ambiental de atividade cujo impacto ambientai seja classificado

to, médio ou baixo, sendo um dos critérios o porte da cidade.
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Dessa maneira, ainda que sob uma denominação regional,

o licenciamento continuará tendo por referência o município no qual o

empreendimento encontra-se estabelecido. Não obstante, a iniciativa de

criação de uma agência ambiental regional é vista como positiva, como

explanado na reportagem citada, por permitir apoiar os municípios,

especialmente os menores, em termos estruturais e administrativos.

Aproveito a fportunidade para apresentar protestos de

estima e consideração. / \

MARCOS RODRIG1ES PENIDO

Secretário de Estado d Infrastrutura e

Meio AmbinteY

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

Secretário - Chefe da Casa Civil

Palácio dos Bandeirantes

São Paulo - SP
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