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No dia sete de junho de 2017, às 19 horas e vinte minutos, no 

Plenário da Câmara de Vereadores, deu-se início a Audiência Pública 

com o tema POLUIÇÃO DAS ÁGUAS. Convocados pelo 

Cerimonialista Bernardo Bourguignon Santório para compor a mesa o 

proponente aqui na função de presidir a Audiência Pública o vereador 

Marcos Antônio da Silva de Souza Grijó; o Edil presidente desta casa 

de leis, Wendel Sant’ana Lima; o representante da CESAN, o analista 

Técnico Sr. Thiago José Gonçalves Furtado; a representante do 

Poder Executivo Municipal e Secretária de Meio Ambiente, Srª Tereza 

Christina Hassen Santos de Barros; o representante do Ministério 

Público, Dr Otávio Guimarães de Feitas Gazir; o presidente da ONG 

Juntos SOS ES Ambiental, Sr Eraylton Moreschi. Convidou ainda a 

compor o plenário os Vereadores presentes Denizart Zazá; Dito 

Xaréu; Gilmar Pinheiro; Sandro Bigossi; Rosangela Loyolla; Kamilla 

Rocha; Thiago Paterlini; os Secretários Municipais: Srª Claudia 

Martins; Sr Pedro Wandekoken; Srª Milena Ferrari; Sr Watson de 

Araújo Monteiro. Convidados a compor o plenário Srª Fátima 

Fonseca, Presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro- 

AMPM; a Assessora da Presidência da CESAN, Srª Terezinha Vago. 

Convidados a todos os presentes a assinar a lista de presença, anexa 

a presente ATA. Neste momento apresentou em data show as regras 

que compõem a presente Audiência Pública, onde cada componente 

da mesa terá tempo destinado a falar sobre o tema proposto. Após 

será aberto tempo para serem realizadas perguntas escritas pelos 

presentes, e não ausência de tempo para todas as perguntas, as 

mesmas serão encaminhas na próxima semana por e-mail aos órgãos 

competentes. Dada a palavra ao presidente da Audiência Pública, o 

vereador Marcos Grijó, que explanou sobre a relevância do tema, o 

porquê da solicitação desta AP, principalmente apresentou a 

preocupação de somente haver a preocupação com a qualidade da 

água em nossas praias quando próximo ao verão, o que acarretaria 

sérios problemas ao turismo da cidade. Demostrou a grande 

preocupação da população quanto à qualidade da água ofertada aos 

munícipes, neste momento apresentando vídeo em data show com 

imagens das nossas praias, e diversas reportagens de jornais dos 

últimos seis meses tratando sobre a matéria. Passou neste momento 
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a palavra ao representante do Ministério Público, Dr Otávio Gazir, que 

explanou cerca de vinte e cinco minutos sobre a situação do 

município, sobre as reuniões realizadas com o poder executivo 

municipal, bem como diversos Termos de Ajuste de Condutas em 

andamento. Após, foi dada a palavra ao representante da CESAN, Sr. 

Thiago Furtado, que apresentou vídeo com informações sobre como 

ocorre o tratamento da água em nosso município, sobre as ligações 

na rede de água pluvial, dentre outras informações relevantes ao 

tema, explanando por cerca de trinta minutos. Após foi concedida a 

palavra ao presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Sr 

Moreschi, que explanou sobre as ações adotadas pela ONG perante 

todo o Estado do Espírito Santo, realizando a leitura de Ofícios com 

diversas perguntas endereçadas à CESAN, A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, e a Câmara Municipal de Guarapari. Anexa a 

presente ATA cópia dos Ofícios. Logo em seguida, foi dada a palavra 

a representante do Poder Executivo Municipal e Secretária de Meio 

Ambiente, Srª Tereza Christina, que apresentou vídeo com diversas 

ações realizadas pela fiscalização de meio ambiente, explanou sobre 

os exames realizados na água de nossas praias, e inclusive entregou 

cópia do último resultado da análise da balneabilidade em Guarapari. 

Após o término das falas dos componentes da mesa, foi aberto tempo 

para elaboração de perguntas e apresentado pelo Presidente da AP 

vídeo com reportagem da TV Guarapari sobre a poluição de nossas 

praias. Realizada a participação dos inscritos para as perguntas, 

quando registramos por escrito, porém sendo cedido o microfone para 

que o próprio participante realiza-se a leitura da pergunta. Registrado 

em anexo a presente ATA as perguntas elaboradas. Após, foi dado 

tempo para que a CESAN e a Secretária de Meio Ambiente fizessem 

suas considerações finais. Com a palavra o Presidente da AP o 

Vereador Marcos Grijó que elaborou perguntas para os órgãos 

envolvidos e irá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas 

estabelecidas junto aos órgãos municipais. Agradeceu a presença de 

todos, e encerrou a Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar, 

às 22 horas, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a 

presente ATA pela Assessora_______ Elizabeth Verônica Picciafuoco 

Ribeiro. 


