ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA
Pauta:
- aprovação do Regimento Interno;
Tipo de Reunião:

ORDINÁRIA

- apresentação do Mosaico Serrano do Médio Macaé (UFRJ);
- câmaras técnicas;
- apresentação da RPPN Peito de Pomba;
- informes;
- assuntos gerais.

DATA: 04/02/2010
(quinta-feira)

Ás dez horas e trinta minutos do dia quatro de fevereiro de dois mil e dez teve início, na Sede do
Macaé Facilita no Sana, a primeira reunião ordinária do Conselho Gestor da APA do Sana. Com
a palavra Maxwell Souto Vaz, presidente do SANAPA, que propõe a inversão de pauta, aceita
pela plenária, com a seguinte ordem: apresentação do “Mosaico Serrano do Médio Macaé”, pela
professora Maria Fernanda (UFRJ), apresentação da RPPN (Reserva Particular de Patrimônio
Natural) Peito de Pomba, pela professora aposentada Lúcia Jatobá, aprovação do Regimento
Interno do SANAPA, Câmaras Técnicas, informes e assuntos gerais. O secretário executivo
Márcio esclarece que, devido a não realização da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e
nove, faz-se necessário a aprovação da ATA da quinta reunião. Maxwell coloca em votação,
sendo esta ATA aprovada pelos presentes. A professora Maria Fernanda inicia a apresentação do
“Mosaico Serrano do Médio Macaé” ressaltando a necessidade de repensarmos as políticas
públicas para Mosaicos em Unidades de Conservação, para que possamos planejar a participação
comunitária, tendo como objetivo, entender o potencial destas localidades para a implantação de
projetos que garantam a sustentabilidade sócio-econômica e ambiental. Seguindo a pauta prevista
a professora aposentada, Lúcia Jatobá, proprietária da RPPN Shangrillá, apresenta o histórico
desta Unidade de Conservação Particular e a tramitação da criação de outra RPPN em sua
propriedade, conhecida como Fazenda Peito de Pomba. A professora relata sobre as dificuldades
de acesso a sua propriedade, pois a única via de acesso para veículos é por Trajano de Morais e,
geralmente os processos de erosão nas estradas, impossibilitam o desenvolvimento das atividades
econômicas nos projetos de sustentabilidade da RPPN. Ressalta a existência de outro acesso pelo
distrito Sana, nas mediações da Cabeceira, solicitando um planejamento para a abertura desta
estrada. A professora aponta também, as invasões por caçadores em sua propriedade, solicitando
apoio dos órgãos competentes. Seguindo a pauta o presidente coloca em votação a aprovação da
proposta de alteração do regimento interno do SANAPA, o qual é aprovado por unanimidade.
Seguindo os trabalhos é sugerida a criação da Câmara Técnica para a revisão da Lei de Uso e
Ocupação do Solo - 2560/2004, devido às dificuldades encontradas para a legalização de projetos
de construção na APA do Sana, sendo esta Câmara Técnica constituída com as seguintes
representatividades do Poder Público: SEMMA - Bruno Szuchmacher, SEMTRE – Jorge Fausto

Andrade de Almeida que, indica a arquiteta Maria Fernanda Azevedo como Apoio Técnico e, da
sociedade civil: AMAGLOSORTE – Patrícia Figueira Veiga, Seguimento Religioso – Josué José
Bohrer, AMPRET-CS – Nilson Mendonça Mozer, ACAETS – Luís Gonzaga da R. Martins,
ONG - Grupo de Defesa Ecológica Pequena Semente – Hugo. Maxwell esclarece que, as
sugestões da Câmara Técnica deverão ser aprovadas no Conselho e, posteriormente
encaminhadas para ajustes na Procuradoria Geral do Município. Maxwell irá convocar a SubSecretaria de Urbanismo para compor esta Câmara Técnica. O secretario executivo Márcio
aponta que, de acordo com o novo regimento aprovado é necessário a reestruturação dos
membros do Conselho. Bruno Szuchmacher sugere a criação da Câmara Técnica para a
instalação de energia elétrica, pois o procedimento atual de instalação ou extensão de rede só é
realizado com laudo técnico e autorização da SEMA, o que vem acarretando um acumulo de
pedidos e a demora nos processos de licenciamento. Maxwell afirma que a criação desta Câmara
Técnica permanente agilizará as demandas, sendo necessário que esta Câmara dê o parecer para a
SEMMA se manifestar junto a AMPLA. È aprovada à constituição desta Câmara Técnica com o
seguinte representante do Poder Público: SEMA – Bruno Szuchmacher e, da Sociedade Civil:
AMOPPP – Marco Aurélio Pinto Araújo e, Seguimento Religioso – Josué José Bohrer. De
acordo com o regimento do SANAPA a secretaria executiva dará assessoria técnica as Câmaras
Técnicas. Márcio fala sobre a importância da reativação das Câmaras técnicas já existentes:
Saneamento Ambiental e Revitalização do Portal. Marcos Túlio, presidente da ESANE, esclarece
que a ETE atualmente, não atende a totalidade prevista, ficando a Estação subutilizada.
Ressaltando a necessidade de realizar as ligações restantes, obtendo a carga necessária de esgoto
bruto para maior eficiência no funcionamento da ETE. Alexandre Haddad reclama sobre a
cloração da água de consumo. Marcos Túlio diz que a lei obriga fazer uma cloração mínima para
a desinfecção da água. Rosalvo, subsecretario de turismo, informa sobre o apoio dos órgãos
públicos para o feriado de carnaval, confirmando a presença dos seguintes órgãos: Mactran,
Guarda-Municipal, Corpo de Bombeiros (salva-vidas) e Defesa Civil. Maxwell encerra a
primeira reunião ordinária do SANAPA às treze horas e dez minutos.
Maxwell Souto Vaz (Presidente do SANAPA) Márcio Nascimento da Silva (Secretario Executivo do SANAPA) Bruno Szuchmacher (SEMA – titular) Rosalvo Fernandes Guimarães Jr. (Subsecretaria de Turismo – titular) Alberto Maciel Ansaloni (Subsecretaria de Turismo – suplente) Marcos Túlio Abreu Aguiar (ESANE – titular) Carlos Renato Mariano da Silva (ESANE – suplente) Jorge Fausto Andrade de Almeida (SEMTRE – suplente) Arnaldo Fontes Fonseca (Guarda M. Ambiental – suplente) Josué José Bohrer (Seguimento Religioso – titular) Alexandre Bueno B. (GDEPS – titular) Luis Henrique Dolabella (GDEPS – suplente) -

Marco Aurélio Pinto Araújo (AMOPPP – titular) Nilson Mendonça Mozer (AMPRET-CS – titular) Patrícia Figueira Veiga (AMAGLOSORTE – titular) Luiz Gonzaga da R. Martins ( ACAETS – titular) -

