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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 de forma híbrida, presencial e por videoconferência. Estavam presentes, a

presidente do conselho Sofia Nogueira, a secretária 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,  a  suplente  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Serviços, Andressa Moraes, o representante da Associação de Moradores do Balneário Monte

Aghá, Fábio Falce e a representante da Secretaria  Municipal  de Turismo, esporte e lazer,

Regina  Lúcia  Guimarães  Pimental.  A reunião  iniciou  com a  palavra  da  presidente  Sofia

resumindo a pauta da reunião. Relatou sobre a apreensão de sons a partir do dia quinze de

dezembro do ano anterior, explicou sobre os recursos das multas e explicou também como

ocorre a apreensão de som. Regina Lúcia deu a ideia de fazer uma rua gastronômica próximo

à praça Dona Carmem. Sofia explicou a respeito da prefeitura assumir a responsabilidade da

proibição do som. Regina Lúcia questionou a respeito dos sons residenciais. Sofia explicou

qual  o  procedimento.  Neste  momento  foi  enviado  o  contato  da  fiscalização  no grupo de

mensagens  deste  conselho.  Sofia  explicou  sobre  o  fundo  de  meio  ambiente  e  sugeriu  a

conversão  da  multa  em  compensação  ambiental,  uma  vez  que  diminui  a  burocracia  de

utilização do dinheiro do fundo. Relatou também que cabe ao conselho tomar essa decisão de

conversão de multa. Continuou expondo quais seriam as propostas de compensação, sendo

elas, faixas e banners para ações de poluição sonora, ações na Tapera da Lagoa, equipamentos

para a secretaria, entre outros. Sofia apresentou a imagem da faixa e o que pretende fazer na

Tapera da Lagoa. Explicou que este ano está sendo o pior por não ter eventos públicos, as

pessoas acabam levando seu equipamento para a rua. Neste momento, foi realizada a votação

da conversão das multas em compensação ambiental. Todos presentes na reunião votaram a

favor. A presidente mostrou a placa de identificação dos carrinhos dos catadores de materiais

recicláveis. Ideia que foi lançada na reunião passada. A presidente então, entrou no assunto do

estudo de impacto  de  vizinhança,  o  EIV.  Falou da resolução do conselho,  e  disse que o

mesmo  tem  aptidão  para  estabelecer  os  empreendimentos  que  implantarão  o  EIV.  Sofia
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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

Secretaria de Turismo Regina Lúcia G. Pimentel
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