CARTA DE VITÓRIA
I ENCONTRO DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE

Prefeitos, Secretários Municipais de Meio Ambiente, Técnicos e estudantes
do Espírito Santo reunidos hoje, dia 06 de abril de 2011, durante o I
Encontro de Municípios e Meio Ambiente promovido pela ANAMMA-ES em
parceria com a AMUNES, após debates resolvem:
1- Solicitar ao Governo do Estado do Espírito Santo a regulamentação da
Taxa de Controle e Fiscalização – TCFA considerando a proposta construída
pela Comissão Tripartite Estadual e as experiências de outros Estados;
2- Solicitar ao Governo do Estado do Espírito Santo a alocação de Recursos
no Fundo Estadual de Meio Ambiente, incluindo os municípios na discussão
dos critérios de aplicação dos recursos;
3- Solicitar ao Governo do Estado providências para a implantação do
Programa Espírito Santo Sem Lixão;
4- Reivindicar junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos a ampliação da representatividade dos Municípios no CONSEMA e
CONREMAs;
5- Apoiar o cumprimento da meta de implantação da coleta seletiva de
resíduos em todos os municípios até 2014 buscando apoio técnico e
financeiro para os municípios;
6- Fortalecer as parcerias para a institucionalização e gestão de resíduos
por meio da ANAMMA e AMUNES;
7- Buscar implantar um programa sistêmico e regionalizado de Educação e
Comunicação Ambiental para a coleta seletiva de resíduos em todos os
municípios capixabas, tendo como pilar conceitual a mudança de hábitos ou
padrão de consumo da população;

8- Buscar a institucionalização e Gestão do Saneamento Rural onde a
AMUNES E ANAMMA devem elaborar uma proposta de consenso entre os
municípios capixabas;
9-

Discutir

a

Gestão

Ambiental

do

Saneamento

com

foco

na

sustentabilidade;
10- Buscar apoio técnico e financeiro para a elaboração dos Planos
Municipais de Saneamento (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos)
através da AMUNES e ANAMMA ;

Os itens de 1 a 10 foram aprovados por unanimidade pelos presentes no I
Encontro de Municípios e Meio Ambiente, devendo ocorrer a adoção das
providências necessárias para ampla divulgação de seu conteúdo, que não
traduz a vontade de seus signatários, mas representa, sim , o pensamento
coletivo dos presentes.

Vitória, 06 de abril de 2011.
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