
A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada, no dia 13 de Setembro de 2017, com início às 09h00 e 

encerramento às12h, a audiência pública referente ao projeto Centro de 

Tratamento e Valorização Ambiental (CTVA), pretendido pela empresa 

Essencis e Via Ambiental Engenharia para ser instalado no município de 

Escada, na Mata Sul do Estado de Pernambuco. 

 

O evento foi realizado no SESI do município, localizado na Avenida 

Visconde de Utinga, S/N – Centro – Escada, Pernambuco. A audiência contou 

com a participação de cento e dez que assinaram a ata de presença 

 

Destacamos a participação do diretor-presidente da CPRH, Eduardo 

Elvino, além de técnicos e funcionários da Agência e de outros órgãos públicos 

do Estado, o Secretário de Meio Ambiente do município, que representou o 

Prefeito da localidade, bem como investidores e outros convidados 

interessados na temática apresentada na audiência pública. Participaram 

ainda do evento os empreendedores proponentes do projeto CTVA, 

consultores das empresas que elaboraram o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e o seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

 

Foi organizada a Mesa Inicial, com a participação do Diretor Presidente 

da CPRH, Eduardo Elvino, o Presidente Via Ambiental, Romero Leão e o 

representando do Prefeito do município de Escada, Secretário de Meio 

Ambiente, Manoel Tabosa. 

 

Após as falas iniciais foi desfeita essa Mesa, permanecendo, para a 

Mesa de Trabalho, o Diretor Presidente da CPRH, Eduardo Elvino, que 

presidiu a sessão, e o Presidente da Via Ambiental, Romero Leão. Foram 

convidados para compor a Mesa de Trabalho a Coordenadora do NAIA, 

Danusa Ferraz, a representante da empresa consultora ATP Engenharia, que 

elaborou o EIA/RIMA, Rosangela Monteiro e o advogado da CPRH, Emanuel 

Tobias. 



 

Após a exposição dos trabalhos, os participantes da audiência tiveram a 

oportunidade de se expressar através de perguntas escritas e orais. Durante o 

intervalo, foram recolhidos os formulários com as perguntas por escrito e 

também foram feitas as inscrições para as perguntas orais, no salão principal, 

onde os participantes acompanharam a audiência. 

 

Houve uma boa participação do público, que se pronunciou, inclusive 

verbalmente e também através de perguntas. Foram formuladas trinta e duas 

perguntas escritas e feitas três inscrições para perguntas orais. Após as 

colocações e perguntas/respostas, o presidente da Mesa, Eduardo Elvino, 

declarou encerradas as atividades e informou para o público presente que a 

CPRH ainda receberá novas considerações acerca do projeto, por um prazo de 

até 10 dias, a contar da data da realização da audiência. O registro da 

Audiência Pública foi feito através de fotografias, filmagem e gravação de 

áudio, que serão encaminhados para o Núcleo de Avaliação de Impacto 

Ambiental da CPRH. 

 

 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A equipe de mobilização social, formada por 07 profissionais, atuou no 

município de Escada.  As equipes visitaram estabelecimentos comerciais, 

órgãos públicos (Fóruns, Prefeitura, Secretárias, Câmara) rádio comunitária, 

comércio de uma forma geral, agência dos correios, instituições religiosas e 

também indústrias locais, no período de 31/08/2017 a 01,04, 05 e 06/09/2017.  

 

Para a divulgação da audiência pública, a equipe de mobilização social 

fez a distribuição de convites e folders e fixou cartazes em locais estratégicos, 

como estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. 

 

A audiência pública também foi divulgada por meio do envio de convites, 

que seguiram pelos Correios (mala-direta) aos representantes de órgãos 



públicos, sobretudo às secretarias de Governo, Promotorias e Ministério 

Público Estadual e Federal, além de outras instituições e organizações não 

governamentais. 

 

DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO NA IMPRENSA 

 

Conforme Instrução Normativa da CPRH, a audiência pública foi 

divulgada através de Edital de Divulgação nos seguintes veículos: 

 

 Diário Oficial – Poder Executivo – 07/09/2017 

 Pernambuco Governo do Estado – 12/09/2017 

 A Voz da Vitória - 06/09/2017  

 Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria – 06/09/2017 

 

O projeto para a instalação da central de resíduos industriais no 

município de Escada foi divulgado pelo Núcleo de Comunicação Social e 

Educação Ambiental da CPRH, com o de releases à imprensa e às mídias 

digitais, bem como por meio do portal da Agência (www.cprh.pe.gov.br) e do 

facebook. 

 

 

http://www.cprh.pe.gov.br/

