ATA DE REUNIÃO
CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA
Pauta:

Tipo de Reunião:
ORDINÁRIA

- situação das entidades membros do Conselho;
- monitoramento do Vale do Peito de Pomba;
- informes e
- assuntos gerais.

DATA: 25/03/2010
(quinta-feira)
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e dez teve início, na Sede do
Macaé Facilita no Sana, a segunda reunião ordinária do Conselho Gestor da APA do Sana. Com a
palavra Ronaldo Henrique Gomes Lima, suplente do presidente do SANAPA Maxwell Souto Vaz de
acordo com o ofício 001/2010, informa que a ausência do presidente se deu por motivo de reunião na
ANAMMA, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Com a palavra Márcio
Nascimento da Silva, secretário executivo do SANAPA, justifica que não foi possível encaminhar a
ATA da primeira reunião ordinária, pois os equipamentos utilizados nos últimos dez meses eram
particulares e os mesmos danificaram-se. Estando a última ATA gravada em áudio de MP4. Ressalta
também que a falta de contratação do pessoal administrativo, impossibilita o trabalho eficaz da
secretaria executiva do SANAPA e que, a partir desta semana foi disponibilizada a estagiária Iasmin
Barros Pereira que dará apoio as funções administrativas. Márcio diz que a proposição de pauta
demanda a presença do presidente do SANAPA, pois, a composição do conselho encontra-se
deficiente com a ausência de algumas entidades do poder público e da sociedade civil em reuniões.
Com referência ao monitoramento no Vale do Peito de Pomba, podem ser feitos alguns
encaminhamentos para o período da Semana Santa. É solicitado ao representante da Subsecretaria de
turismo Alberto Maciel Ansaloni, que realize os encaminhamentos aos seguintes órgãos de apoio:
Mactran, Corpo de bombeiros (salva-vidas), Postura e Saúde. Márcio disponibiliza a Base Operacional
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente como sede para o trabalho de monitoramento nas
cachoeiras. Ressalta também, que referente à secretaria executiva do SANAPA, é necessário que o
conselho delibere a permanência ou mudança da secretaria atual, enfatizando que estas funções não
estão sendo remuneradas. Ronaldo convoca uma reunião na Secretaria Municipal de |Meio Ambiente
com o objetivo de delinear ações a serem feitas no feriado da Semana Santa, assim como a elaboração
de uma normativa oficial, ditando as normas de visitação e capacidade suporte do Vale do Peito do
Pombo, de acordo com estudos já existentes. O guarda - ambiental Madson Nazareno Pereira deixa
claro que é impossível manter pessoal em tempo integral no local, mas se compromete fazer um
planejamento para rondas periódicas neste feriado. Luis Henrique representante da ONG Pequena
Semente, diz que acha suficiente a presença da guarda - ambiental, não sendo necessária a presença da
policia militar na área das cachoeiras. Márcio aponta que, sempre que solicitada a presença do
policiamento tem sido atendida. Madson diz que precisam tomar conhecimento da real situação para
articular ações de operação no local. O Secretario de Trabalho e Renda, Marcos Vinicius Marins
Crespo pergunta sobre contingente e Madson esclarece que, para uma operação nos feriados há
contingente suficiente, mas que para a permanência no local não. Vânia, da subsecretaria de turismo,
diz que, com o monitoramento das cachoeiras do Vale do Peito de Pomba os turistas utilizam outros
espaços, como no Portal do Sana, causando incômodo social e danos ambientais. Bruno Szuchmacher
solicita a permanência de um (1) guarda - ambiental na base. Madson diz ser impossível disponibilizar

apenas um (1) homem, pois, é necessário disponibilizar no mínimo quatro (4) agentes para uma
operação. Márcio pergunta sobre produção de eventos na Semana Santa. Alberto responde que a
Subsecretaria de Turismo ainda não recebeu nada para o feriado. Marcos Crespo disponibiliza o espaço
do CRIA-SANA para demais projetos de ordem comercial no Sana. Márcio aponta as demandas desta
reunião: 1. A necessidade de equipamentos como, computador e impressora para a eficiência do
trabalho na secretaria executiva; 2. A elaboração da normativa oficial para visitação no Vale do Peito
de Pomba; 3. A composição dos membros do conselho e da secretaria executiva do SANAPA; 4. A
realização das reuniões das Câmaras Técnicas constituídas; 5. ESANE, as análises da água da ETE, os
tubos para a instalação do esgoto sanitário na Base Operacional da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, assim como a extensão de rede proposta pelo Ministério Público no Alto da Bocaína. Carlos
Renato Mariano da Silva, suplente da empresa de saneamento ESANE, informa que está aguardando a
chegada dos tubos para realização da obra. Márcio informa que na terça-feira, dia 30 de março,
receberá da Secretaria de Integração, o senhor José Luís Chuenque para que possamos instrumentá-lo
com documentos referentes à telefonia celular no Sana. Ronaldo encerra a segunda reunião ordinária
do SANAPA às doze horas e quinze minutos.
Márcio Nascimento da Silva (Secretário Executivo) –
Ronaldo Henrique Gomes Lima (Suplente da Presidência) –
Bruno Szuchmacher (SEMA – titular)
Alberto Maciel Ansanoli (Secretaria de Turismo - suplente) –
Carlos Renato Mariano da Silva (ESANE – suplente) –
Marcos Vinicius Marins Crespo (SEMTRE- titular) –
Jorge Fausto Andrade de Almeida (SEMTRE – suplente) Madson Nazareno Oliveira Pereira (G. M. Ambiental – titular) –
Luis Henrique Dolabella (GDEPS –suplente) –
Esmerina de Toledo Piza (AMABASA – suplente) -

