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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se 

o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de Piúma, para uma 

reunião, através de videoconferência. Estavam presentes, a presidente do conselho Sofia 

Nogueira, a secretaria executiva Lara Valiati, o representante do Instituto Água, Maurício 

Vieira Gomes, a representante da APEA – ES, Viviane Menegussi, a representante do Amor 

Fiel, Marcela Feres, o representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Raoní 

Gonçalves, o representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Diego Silva Austarete, 

o representante da Associação de Moradores do Balneário Monte Aghá, Fábio Falce, a 

representante da Secretaria Municipal de Governo, Rosa Maria de Oliveira, a representante da 

Secretaria Municipal de Turismo, esporte e lazer, Regina Lúcia Guimarães Pimental e o 

suplente da Associação de moradores do bairro Portinho, José Carlos Brandão.  A reunião 

iniciou com a palavra da presidente Sofia relatando algumas ações que a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SEMMA), pretende realizar ao longo do ano. Falou também sobre a adesão 

ao programa PROESAN, programa de sustentabilidade da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente juntamente com o Governo Estadual. Relatou também que a SEMMA ganhou um 

carro do programa, e que irá receber mensalmente um valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) para custear projetos e técnicos dentro da secretaria. Assim que o contrato do 

programa for assinado, será encaminhado uma cópia aos conselheiros. A Secretária de Meio 

Ambiente continuou a falar sobre algumas das ações com data prevista que envolveria a 

participação do Conselho, tais como, em março ocorrerá o seminário do dia da água, em junho, 

semana ado meio ambiente, com possível tema de coleta seletiva, em agosto possivelmente 

iniciará o segundo ciclo do projeto de castração, em setembro limpeza das praias e em dezembro 

o verão ambiental. Falou também do projeto de revitalização da Ilha do Gambá e da construção 

do galpão para o projeto de coleta seletiva. A Sofia passou a palavra aos conselheiros para que 

pudessem dar sugestões de alguns projetos e ideias. A Marcela começou falando que a questão 

do envenenamento dos animais na cidade está aumento e sugeriu um projeto de conscientização 

e informação às pessoas em relação ao tema. Sofia falou que a normativa a respeito de maus 

tratos aos animais, estava sendo redigida pelo veterinário da SEMMA. Viviane sugeriu o 

programa de coleta seletiva nas escolas, com pontos de entrega voluntária, acompanhados da 

conscientização dos alunos. Maurício falou a respeito do carvão ativado para cuidar dos animais 
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envenenados, e falou também a respeito do seminário do dia da água que ocorrerá em março. 

Maurício ainda propôs um projeto de conscientização das restingas, tanto para moradores locais 

quanto para turistas. Sofia relatou que a SEMMA está trabalhando em cima das compras de 

placas para conscientização. Marcela aproveitou o assunto e disse que seria legal a parceria de 

confecção de placas com as escolas do município. Sofia disse que irá tratar com a Secretaria de 

Educação. Fabio relatou sobre a questão do desmatamento na região da APA Guanandy, no 

bairro Monte Aghá 2, e sugeriu a ideia de projeto de delimitação de áreas para manter a 

vegetação que há no local. Sofia enfatizou que fora do horário de expediente da SEMMA, as 

denúncias de desmatamento devem ser feitas à policia militar e civil. A representante da 

Secretaria de Turismo, Regina, solicitou que as ações do conselho para o ano de 2022, sejam 

documentadas, para manter a organização, planejamento e foco nas metas. Perguntou a respeito 

do projeto de pilhas. Sofia explicou. Regina sugeriu que os carrinhos dos catadores de materiais 

recicláveis fosse meio de propagação de educação ambiental. Sugeriu também os editais 

públicos de premiação e incentivos para casa com jardins, plantio de árvores, entre outros. Sofia 

deu a ideia de colocar nos carrinhos dos catadores qual materiais eles recolhem e relatou ainda 

que a SEMMA está recebendo muito pedido de corte de árvore e está solicitando como 

compensação ambiental mudas de árvores específicas para executarmos o projeto de ruas 

arborizadas pela prefeitura. Sofia finalizou a reunião. Nada mais a ser tratado, eu 

_____________________________ (Lara Francisca Polonini Valiati) lavrei a presente ata que 

deverá ser assinada pelos presentes.  

 

Membros Representantes Assinatura 

Secretaria de Meio Ambiente Sofia Nogueira  

Instituto Água Maurício Vieira Gomes  

APEA - ES Viviane Menegussi  

Amor Fiel Marcela Feres  

Sec. de Agricultura e Pesca Raoní Gonçalves  

Secretaria de Obras e Serviços Diego Silva Austarete  

Assoc. Monte Aghá Fábio Falce  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
27/01/2022 

ATA DE REUNIÃO CONDEMASA Nº 001/2022 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Felicindo Lopes, nº 23, Acaiaca – Piúma/ES 
Contato: (28) 3520-4797 | meioambiente@piuma.es.gov.br 

 

Secretaria de 

Desenvolvimento 
Rosa Maria de Oliveira  

Secretaria de Turismo Regina Lúcia G. Pimentel  

Ass. Portinho José Carlos Brandão  

 


