
1. ATA DA CONSULTA PÚBLICA E REUNIÃO VIRTUAL 

REALIZAÇÃO: 

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN foi responsável pela 

realização da Consulta Pública sobre o Relatório de Avaliação Ambiental e 

Social do Sistema de Esgotamento Sanitário de Castelo – ES. 

 

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS EVENTOS:  

 No período de 15 a 19 de março de 2021 ocorreu a consulta pública 

virtual do RAAS Obra SES Castelo. No dia 15 de março foi 

disponibilizado um canal eletrônico para sugestões, reclamações, 

observações e contribuições, através do e-mail: 

consultapublica.castelo@cesan.com.br. 

 Dia 18/03, às 18h, através da Plataforma digital Zoom, transmitida pelo 

youtube, foi realizada reunião para viabilizar esclarecimentos aos 

participantes e receber sugestões, reclamações, observações e 

contribuições.  

 

REGISTROS DA ATA:  

Esta Ata registra a mobilização antes e durante a Consulta Pública para dar 

publicidade e ouvir as partes interessadas sobre o Relatório de Avaliação 

Ambiental e Socioambiental do Sistema de Esgotamento de Castelo, bem 

como relata a reunião virtual ocorrida no dia 18/03. Informa também sobre os 

convites enviados, presenças durante a reunião, debates ocorridos, 

questionamentos e esclarecimentos, e providências em relação aos temas 

apresentados na reunião. As evidências de todo o evento, inclusive a 

mobilização são disponibilizados no anexo EVIDÊNCIAS CONSULTA 

PÚBLICA RAAS CASTELO. 

 

ANTECEDENTES: 

Organização e Mobilização: 

Por motivo de força maior, pandemia da Covid-19, a Consulta Pública não foi 

realizada presencialmente. O Governo do Estado, cumprindo as 



recomendações do Banco Mundial para a realização da Consulta Pública, por 

meio da CESAN, providenciou os insumos tecnológicos necessários para 

realização da reunião virtual, divulgação em jornal e diário oficial do Estado, 

nos sites oficiais e outros meios de comunicação, envio de convites por 

mensagem eletrônica e por aplicativo.  Providências para divulgação do 

Relatório de Avaliação Ambiental e Social e da Reunião Virtual: 

 

1 - Acesso ao público em geral no período de 15/03 a 19/03/2021 do Relatório 

de Avaliação Ambiental e Social (RAAS) do Sistema de Esgotamento Sanitário 

de Castelo através do link:  

https://www.cesan.com.br/noticias/comeca-no-proximo-dia-15-consulta-publica-

sobre-obras-de-esgoto-em-castelo/ 

 

2 – Divulgação prévia dos convites para a Consulta Pública: A partir do dia 

08/03/2021, em conformidade com a categoria definida para o Projeto - 

Categoria “B” de acordo com a OP 4.01 – Avaliação Ambiental. A divulgação foi 

feita no site da Cesan; em jornais de circulação estadual e por meio eletrônico.  

 

Os convites foram encaminhados pela CESAN às organizações 

governamentais e entidades representativas da sociedade em geral, a saber: 

Prefeitura Municipal de Castelo, Câmara Municipal de Vereadores de Castelo, 

associações de moradores, afetado da área desapropriada, comitê de bacia do 

Rio Itapemirim, escolas, ONGs, IEMA, AGERH, IPHAN, Assembleia Legislativa 

do ES, igrejas, entre outros, a relação completa dos e-mails e mensagens 

enviadas estão no anexo de evidências.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Registros da Consulta Pública por e-mail:  

Durante o período da Consulta Pública a Cesan recebeu 02 manifestações das 

partes interessadas no canal eletrônico 

(consultapublica.castelo@cesan.com.br) disponibilizado no site para envio de 

sugestões, reclamações, observações e contribuições, no período de 15/03 a 

19/03/2021. Ambos os questionamentos foram sobre pedido de informações da 

https://www.cesan.com.br/noticias/comeca-no-proximo-dia-15-consulta-publica-sobre-obras-de-esgoto-em-castelo/
https://www.cesan.com.br/noticias/comeca-no-proximo-dia-15-consulta-publica-sobre-obras-de-esgoto-em-castelo/


licitação da obra. As manifestações, bem como as respostas estão no anexo de 

evidências. 

 

Registros da Reunião Virtual da Consulta Pública:  

 

Devido à situação de pandemia pública, Covid-19, a Reunião Virtual da 

Consulta Pública foi realizada via Plataforma ZOOM, e transmitida pelo Canal 

TV Cesan no YouTube, no dia 18/03 às 18:00 h, para garantir e prestar 

esclarecimentos sobre o Relatório de Avaliação Ambiental e Social do Sistema 

de Esgotamento Sanitário de Castelo à população do município e demais 

partes interessadas. A reunião iniciou com 28 participantes, durante o evento 

tivemos a presença de 43 participantes e no encerramento da reunião havia 41 

participantes. 

 

A Consulta Pública seguiu a seguinte dinâmica:  

 

(i) Abertura pela Representante da Cesan, Wanusa Pereira dos Santos, com 

explanação sobre os objetivos do evento e dinâmica de realização, 

informações de divulgação e acesso aos documentos disponibilizados e 

referentes ao Relatório de Avaliação Ambiental e Social do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Castelo preparado para atender a política de 

salvaguardas do Banco Mundial. Apresentação da equipe da Cesan presente 

na reunião, seguida de uma saudação inicial do Diretor de Engenharia e Meio 

Ambiente da Companhia, Sr. Pablo Ferraço Andreão. 

(ii) Breve apresentação do Relatório realizada pela Especialista Ambiental 

Sabrina Bongio, expondo a abrangência do escopo das obras e informações 

sobre os processos de licenciamento ambiental, áreas afetadas públicas e 

desapropriada, principais impactos ambientais e sociais, formas de mitigação, 

plano de Comunicação Social da obra e adesão de esgoto. 

(iii) Leitura das questões formuladas enviadas no chat pelos participantes, 

esclarecimentos pelos expositores.  

(iv) Encerramento.  

 

A reunião durou 90 minutos, e poderá ser assistida através do link: 



https://www.youtube.com/watch?v=INXIg1tch7o&t=2301s 

 

Foram realizados questionamentos pelos participantes durante o evento, sendo 

realizados os devidos esclarecimentos pela equipe técnica presente. Segue 

abaixo o painel dos principais questionamentos realizados: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INXIg1tch7o&t=2301s


 

Lista de participantes: 

 NOME DOS PARTICIPANTES 

1 Aires Monteiro 

2 Ana Eloisa Sorrilha 

3 Anacleto Brunoro 

4 Andre Costa da Vitoria 

5 Antonio Lisboa 

6 Arildo Carla 

7 Carlos Dilem 

8 Ciléia Maria Bilo 

9 Delson Destefani 

10 Desiery Wotkosky 

11 Érica Rebouças 

12 Fernando Groberio 

13 Jamil G. do Nascimento Júnior 

14 João Emílio Faitamin 

15 Jordany Cunha 

16 Josiane Machado 

17 Laudes Fim 

18 Leandro Rezende de Abreu 

19 Leonice Soave 

20 Leonor Prucoli 

21 Leyliane Edna da Cruz 

22 Liezer Guarnier Fim 

23 Lorena Fávero Uliana Cesan 

24 Ludmila Esteves 

25 Marcos Bilo 

26 Maura B. Q. Ribeiro Machado 

27 Maxuel Bestete 

28 Néia Maraçat 

29 Paulo Fontes 

30 Priscila Ambrosio 



31 Reginaldo José de Castro 

32 Roger Puziol Amaral 

33 Romik Polgliane 

34 Sabrina Rocha Gonçalves Bongiovani 

35 Samantha Waiandt Bellon 

36 Sergio Rabello 

37 Solange Puppim 

38 Thiago Furtado 

39 TV Cesan 

40 TV Cesan 

41 TV Cesan 

42 Vanderlei Silva de Andrade 

43 William Adriano Ventorim 

 

Durante a reunião virtual que consolidou a Consulta Pública, as principais 

questões levantadas pelos participantes foram referentes às localizações das 

elevatórias e ETE, as explicações da equipe da Cesan versaram sobre a forma 

de organização da cidade e as habitações muito próximas ao rio lançando 

inclusive esgoto in natura no corpo hídrico, o processo de licenciamento 

ambiental, as melhorias que serão realizadas na ETE, a desativação de uma 

ETE inoperante instalada no município, e a importância dessa obra de 

ampliação e melhorias no SES existente.  

Como encaminhamento da reunião será realizada uma visita técnica ao local 

com os moradores que levantaram os questionamentos sobre a localização de 

algumas elevatórias. Dessa forma, conclui-se que as questões levantadas 

pelos participantes durante a Consulta Pública foram sanadas, e que a reunião 

foi uma importante atividade para sintetizar os aspectos ambientais e sociais 

associados à implementação das obras de ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Castelo.  

 


