
Síntese das duas reuniões entre a SEF, Comissão Ambiental, GT,  direção e 

representantes do movimento de mobilização da EACH.  

 

Presentes: Osvaldo Shigueru Nakao, Maria Cristina Motta de Toledo, Neli Ap. De Mello-

Théry, Elizabete Franco, Paulo Sinisgalli, Evandro Moretto, Silvana Godoy, Michele 

Schultz, Dominique Mouette, Fabiana Pioker, Jaqueline Souza do Nascimento e 
Vanessa Simon. 
 

A primeira reunião realizada na segunda-feira, dia 27 de janeiro, contou com a 

participação de integrantes do Comando de Mobilização. Teve como objetivo divulgação 

de quaisquer avanços no acompanhamento do processo de interdição do campus e de 

estabelecer contatos entre os grupos criados, a nova direção e o representante da reitoria 

para posterior encaminhamento de ações. 

 

O Prof. Nakao, designado para acompanhar as questões ambientais da EACH, 

comunicou o recebimento de relatório de medições da Servmar relacionado ao gás 

metano. Informou sobre a existência de parecer da Cetesb e, após solicitação dos 

presentes, disponibilizou-o para leitura. O relatório conclui que não há risco com relação 

ao gás metano, de acordo com o relatório analisado.  Durante a reunião, Prof. Nakao foi 

informado sobre reunião com o Ministério Público e a USP (PG e ele) para a próxima 

sexta-feira. 

 

Numerosas informações sobre a Licença Ambiental de Operação e Auto de Infração 

foram sintetizadas pela Comissão Ambiental e pelo GT, porém não se esgotou o assunto. 

Propôs-se reagendar um novo encontro, realizado quarta-feira, dia 29 de janeiro.  

 

Solicitou-se que GT e Comissão participem das ações, desde o planejamento até 

execução, inclusive da elaboração de um TAC, caso decida-se pelo uso desse 

instrumento.   

 

A reunião de 29 de janeiro foi mais sistemática e objetiva. Apresentou-se de maneira 

mais clara o histórico dos problemas ambientais destacando-se o processo de busca de 

informações, do acompanhamento dos passos que deverão ser tomados pela  USP 

(reitoria, SEF) realizados desde setembro do ano passado e de sua divulgação na 

comunidade da EACH. 

 

A discussão foi baseada em cada ponto da licença de operação, listando-se uma a uma as 

onze exigências reafirmadas no último auto de infração, datado de 02 de agosto de 2013. 

Identificou-se que há abordagens distintas dos problemas, mas reafirmou-se a 

legitimidade e representatividade dos dois grupos e o interesse em buscar as soluções 

conjuntamente. 

 

Foram combinados os seguintes compromissos:   

 

A) a realização de reuniões semanais com Nakao para discutir avanços, garantindo a 

participação da CA e GT na elaboração do compromisso que sairá da reunião entre o 



Ministério Público, Cetesb e a USP (que pode ser a definição do TAC ou outro 

instrumento de gestão).  

Na próxima semana a mesma será na quarta, às 15h.  

 

B) disponibilização dos documentos mais importantes, especialmente os relatórios da 

Servmar e as planilhas de análises, recebidos pela SEF.  

 

C) Encaminhamento dos documentos de síntese das atividades e das reuniões do CA e do 

GT, realizadas a partir da greve, tendo sido disponibilizado imediatamente a própria 

licença e a leitura feita pela Comissão, indicando os pontos a refutar. 

 

 

Assinam o relato a Diretoria, a Comissão Ambiental e o Grupo de trabalho da EACH. 


