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MEIO AMBIENTE

SEMMAM RECEBE VISITA DO SECRETÁRIO ESTADUAL
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DURANTE A VISITA, O SECRETÁRIO CONHECEU DE PERTO OS PROJETOS EXECUTADOS PELA EQUIPE DO MEIO
AMBIENTE DE GUAÇUÍ
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A secretaria municipal de Meio Ambiente (Semmam) recebeu na manhã desta quinta-feira (29), a
visita de trabalho do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabricio
Hérick Machado onde foram discutidos vários projetos na área.
Dentre os principais assuntos discutidos está o Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e
Apoio aos Municípios (Proesam), um instrumento inédito de premiação financeira, de apoio à
otimização das políticas públicas e no fortalecimento das secretarias, diretorias e gerências
de meio ambiente e recursos hídricos dos municípios capixabas.
Fabrício explanou sobre a satisfação de visitar Guaçuí e acompanhar diariamente as
ações da Semmam, a qual segundo ele é uma das referências no Estado. "Estamos
conhecendo de perto as necessidades estruturais e técnicas da secretaria de Meio Ambiente de
Guaçuí, empenhados em ajudar o município a dinamizar suas atividades mais essenciais de
licenciamento e fiscalização, apresentando, aos gestores, o Programa Estadual de
Sustentabilidade Ambiental e apoio aos Municípios (Proesam), que é um novo instrumento do
Governo do Estado de destinação de recursos financeiros para impulsionar as pastas locais de
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meio ambiente, através do cumprimento de metas e numa dinâmica de ranqueamento, alinhados
com compromissos atuais como de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, a política
de resíduos Sólidos, em reflorestamento e ações de promoção da restauração da
cobertura florestal. É algo novo, inédito, de política ambiental que une o Estado e os
municípios capixabas. Tenho certeza que Guaçuí caminhará conosco, visto que é uma das
referências no Estado e está sempre alinhada nos novos desafios", finalizou.
O secretário Martins apresentou toda sua equipe detalhando a função de cada colaborador, bem
como fez a entrega de um relatório das principais atividades desenvolvidas na pasta nos cem
primeiros dias de governo e agradeceu a visita e o apoio. "Agradecemos muito ao secretário
Fabrício que nunca mediu esforços no sentido de nos ajudar, orientar desde o início de nossos
trabalhos incluindo os esforços para que Guaçuí desse início ao Licenciamento Ambiental".
Após os trabalhos, houve uma confraternização surpresa na Praça do Meio Ambiente em
comemoração ao aniversário do secretário Roberto Martins.
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