MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA PÚBLICA E TURISMO

REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
EVENTO FOI REALIZADO NA QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO
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O Governo do estado do Espírito Santo, por meio da SEDURB, em parceria com o município de
Iúna e a Universidade Federal do Espírito Santo realizaram na quinta-feira (26), Audiência
Pública de apresentação e discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Iúna.
O secretário de Meio Ambiente de Iúna, Denis Antônio de Oliveira lembrou que o município já
tem um plano aprovado, mas que só tratava de saneamento. "O novo plano prioriza os quatro
eixos, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, o que é muito importante para o
município" disse o secretário.
O subsecretário da Sedurb (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano), Marcelo Oliveira
destacou que "o plano garante a universalização do saneamento".
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O prefeito Weliton Virgílio destacou as audiências públicas realizadas. "Estamos estudando para
que possamos resolver os problemas estruturais existentes há décadas e o plano de saneamento
vai propiciar isso em longo prazo" frisou.
O vereador Júlio Maria de Oliveira disse que "a Câmara aguarda o envio do projeto para que seja
discutido e votado".
Renato Dutra, gerente de projetos da Lagesa falou sobre o trabalho realizado pela UFES.
"Procuramos apresentar para a população o resultado desse trabalho e agora o município irá
encaminhar o plano para a Câmara para que seja aprovado e o município execute", frisou
Renato.
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