PP

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA
Pauta:
- Composição do conselho: manutenção dos membros regulares, exclusão
Tipo de Reunião:

ORDINÁRIA

dos membros irregulares e inclusão de novos membros;
- ETE;
- Câmaras técnicas: Uso e ocupação do solo, energia elétrica e manejo
para a fertilização do solo;
- Informes;
- Assuntos gerais.

DATA: 05/08/2010
(quinta-feira)

Ás dez horas e quinze minutos do dia cinco de agosto de dois mil e dez teve início, na Sede do
Macaé Facilita no Sana, a quarta reunião ordinária do Conselho Gestor da APA do Sana. Com a
palavra o presidente do SANAPA, Maxwell Souto Vaz, coloca para aprovação a proposição de
pauta, a qual é aprovada por todos. A seguir, é colocada para aprovação, a ATA da última
reunião, sendo a mesma aprovada sem alterações. Maxwell passa a palavra ao secretário
executivo, Márcio Nascimento, para esclarecer a situação dos membros do conselho. Márcio
relata que as únicas instituições da sociedade civil que estão em desacordo com as exigências do
regimento, são: a AMAGLOSORTE – sem ATA de eleição da atual diretoria desde junho de
2007, a ACAETS – sem ATA de eleição da atual diretoria desde abril de 2008, a AMABASA
que conforme parecer de moradores desta localidade, não esta mais funcionando. Maxwell
pergunta se estas associações foram informadas sobre a possibilidade de seu desligamento do
conselho. O secretário executivo responde que, na última reunião do SANAPA ficou
determinado o prazo para a entrega dos documentos e que os representantes das mesmas estavam
presentes, conforme consta na lista de presença. Maxwell coloca em regime de votação o
desligamento destas instituições, sendo aprovado. Com referência ao poder público, Márcio
ressalta a presença do senhor Odair Guerhard Schotte, representante da Secretaria Municipal do
Interior, e a presença do senhor José Roberto de Araújo Bastos, representante da Secretaria de
Obras Públicas, estando assim, o poder público representado em sua totalidade. É feita a
indicação das instituições para o preenchimento de vagas da sociedade civil, sendo elas: a
Associação de Pousadas, o Sana Futebol Clube e o SANARTE. Maxwell coloca em regime de
votação a inclusão destas instituições sendo aprovado por unanimidade. A seguir, realiza-se o
encaminhamento para entrada de mais uma entidade do Poder Público e mais uma entidade da
Sociedade Civil. Cândida Pereira Bath, assessora da Vice-Prefeita, solicita a entrada do gabinete
da vice-prefeita, iniciando uma discussão quanto às condições regimentais, devido ao fato do
gabinete não ser um órgão executivo. Propõem-se então, a inclusão da Secretaria de Educação.
Cândida Pereira esclarece que, apesar de ter encaminhado a proposta, não houve manifestação
por parte dos representantes da educação no Sana, afirmando que, embora a atuação do gabinete
seja mais política, a Vice- Prefeita Marilena Garcia tem participação atuante e eficaz em todas as
questões e/ou demandas do Sana. Para a paridade necessária das instituições no conselho, é

indicada a inclusão por parte da sociedade civil, da Associação Macaense de Guias de Turismo.
Maxwell coloca em regime de votação a inclusão pela sociedade civil: da Associação Macaense
de Guias de Turismo e Região Costa do Sol, e a inclusão pelo poder público: do Gabinete da
vice-prefeita sendo ambos, aprovados. O Conselho Gestor passa a ser constituído, a partir desta
data, pelos seguintes membros, Poder Público: Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
Bruno Szchumacher e Nara Martins Carneiro, Subsecretaria de Turismo: Rosalvo Fernandes
Guimarães Júnior e Alberto Maciel Ansanoli, Subsecretaria de Agricultura: Darlin Grativol e
Rogério Freire de Carvalho Valença, Secretaria de Obras: José Roberto de Araújo Bastos e
Marcelo de Castro Pigozzo, ESANE: Marcos Túlio Abreu Aguiar e Carlos Renato Mariano da
Silva, Secretaria de Trabalho e Renda: Marcos Vinícius Marins Crespo e Jorge Fausto
Andrade de Almeida, Secretaria do Interior: Odair Guerhard Schotte e suplente à indicar,
Guarda Municipal: Madson Nazareno Pereira e Arnaldo Fontes Fonseca, Gabinete da VicePrefeita: Cândida Pereira Bath e Alexandre Mesquita Gil. Pela Sociedade Civil, as seguintes
organizações: ONG Pequena Semente: Hugo Nunes e Luis Henrique Dolabella, AMS: Carine
Lima Guimarães e Honorina Credita Mozer, AMOPPP: Marcos Aurélio Pinto Araújo e
Alexandre Amoedo Haddad, AMPRET-CA: Nivalda Mendonça Mozer Schotte e Nilson
Mendonça Mozer, Sana Futebol Clube: Leandro Gomes Berguerand e Silvana Berguerand,
Associação de Pousadas: Antenor Lima de Souza e Oscar Cornélio, SANART: fica a indicar
seus representantes, Associação Macaense de Guias de Turismo e Região Costa do Sol: Júlio
César Borges Pinto e suplente a ser indicado e, Seguimento Religioso: Josué José Bohrer
(Igreja Batista) e Alucimar Dames de Andrade (Igreja Católica). Márcio Nascimento solicita
aos novos membros do conselho, o encaminhamento dos seguintes documentos: ATA de
fundação, Estatuto, ATA da diretoria atual, CNPJ e ofício indicando titulares e suplentes para
serem homologados. É proposta pelo presidente a inversão de pauta referente ao saneamento,
pois o senhor Marcos Túlio está por chegar, o que é aceito por todos. Sendo encaminhados os
informes, com a palavra Bruno Szchumacher, informa sobre o programa “Uma Luz para Todos”
e encaminha para arquivo na secretaria executiva do SANAPA os seguintes documentos: a
solicitação feita pela Associação de Moradores, referente à instalação de energia elétrica, nas
comunidades do Vale do Peito de Pomba e Palmital, e a autorização da SEMMA para a
elaboração do projeto técnico, o qual será apresentado em reunião do conselho para a apreciação
e aprovação, esclarecendo que as propostas deste projeto estão condicionadas algumas
exigências, tais como, a não instalação de luminárias ao longo dos caminhos, assim como a
utilização de cabos ecológicos. Seguindo, Rogério Freire, representante da Subsecretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, informa que irá iniciar visitas aos proprietários rurais
para levantamento detalhado do manejo tradicional de preparo do solo para, posteriormente,
iniciar as reuniões que irão direcionar o uso do solo através de instrumento legal, com
demarcação de talhões agrícolas de cada propriedade. Cândida Pereira, pergunta sobre a demora
dos selos referentes aos produtos, como o queijo entre outros. Rogério Freire sugere que o
conselho envie comunicado para a Subsecretaria de Agricultura, questionando a demora do
processo de inspeção, na finalidade de adquirir o selo. Rogério informa que irá marcar reunião da
Câmara Técnica. Rosalvo Fernandes, representante da Subsecretaria de Turismo, informa sobre a
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na Base Operacional do Sana, com a
contratação de quatorze monitores pela SECTUR, os quais estão trabalhando no Portal do Sana e
na Base Operacional do Meio Ambiente, na entrada das cachoeiras. Rosalvo Fernandes, ressalta
que existe uma demanda em produzir um roteiro das pousadas no Sana. Antenor Lima, diz que a
produção deste material é ultrapassado e ineficiente, que hoje as pessoas procuram a internet.
Márcio Nascimento, fala sobre a necessidade do conselho, encaminhar um documento
ressaltando a importância da continuidade da contratação dos monitores, que de acordo com a
portaria, foram contratados somente por dois meses, o que é aprovado por todos. Márcio
encaminha ainda, a proposta de se fazer a limpeza das placas ao longo das vias públicas do Sana
e a retirada das placas que não estejam de acordo com o padrão da identidade visual da APA do
Sana. Maxwell Vaz informa que, a propaganda ilegal é de competência da Secretaria de Postura e
Fazenda. Maxwell Vaz passa a palavra para o senhor Júlio César, presidente da Associação
Macaense de Guias de Turismo. Júlio César informa sobre o evento realizado no final da semana

anterior, que foi a 1ª Caminhada na Natureza - Circuito Sana, para os adeptos aos esportes de
caminhadas não competitivas, organizadas em meio natural, pela Associação Macaense de Guias
de Turismo em parceria com a ONG Anda Brasil, que organiza caminhadas em todo Brasil e a
partir desta, estará inserida no Calendário Nacional e Internacional de Caminhada na
Natureza, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Esporte
e Lazer, Secretaria de Trabalho e Renda. Júlio César afirma ter como objetivo em seu trabalho, o
desenvolvimento sustentável da região serrana, que detêm grande potencial para o ecoturismo,
proporcionando aos empresários de Macaé a utilização da região serrana como alternativa de
lazer, termina agradecendo, estando muito satisfeito em poder participar do Conselho Gestor da
APA do Sana. Márcio Nascimento disponibiliza na Base Operacional, condutores de turismo
ecológico, que já desenvolvem tal serviço em parceria com as pousadas locais. A seguir, Márcio
Nascimento apresenta ao conselho o processo de calcetamento em frente à Base Operacional e
propriedades ali localizadas, processo este, que possibilita melhorias no caminho entre o
pontilhão e o restaurante Macaxeira. Seguindo, Márcio Nascimento pede a Iasmin Pereira,
estagiária da SEMMA, que faça a leitura de três encaminhamentos feitos pela ONG Pequena
Semente, o primeiro encaminhamento refere-se à exigência da análise e laudo do esgoto bruto e
tratado da ETE, trimestralmente de acordo com a legislação específica e que é de
responsabilidade da ESANE, o segundo documento refere-se à necessidade de que, toda e
qualquer intervenção no caminho do Vale do Peito de Pomba tenha o devido acompanhamento e
licenciamento ambiental, o terceiro documento, refere-se a uma vistoria técnica a ser feita pela
SEMMA, no tocante a abertura de um novo caminho nas mediações da Cachoeira Mãe, já que o
atual está em processo de erosão. Maxwell Vaz recebe os documentos e encaminha aos órgãos
competentes, no caso, Carlos Renato, representante da ESANE e Nara Martins, Coordenadora
das Unidades de Conservação do Município de Macaé. É feita a apresentação da proposta do
Evento “Cultura Agosto do Sana”. Maxwell Vaz informa sobre a aquisição dos canos para
instalação da rede que se estenderá da Base Operacional até a primeira caixa de recepção da rede
de esgoto, após o pontilhão, com aproximadamente seiscentos metros. Os custos foram divididos
entre a SEMMA e a ESANE. Neste momento, ocorre uma manifestação quanto à necessidade de
um projeto para a instalação desta extensão rede, observando-se a existência de muitas rochas
próximas a superfície, que dificultarão o escavamento para instalação de tubos subterrâneos,
sendo questionada a validade deste custo. Maxwell Vaz, responde que será feito um projeto, e
que o mesmo será apresentado em reunião extraordinária ou na próxima reunião ordinária, para
que os técnicos possam avaliar objetivamente as dificuldades reais desta obra. Maxwell ressalta
também, que esta extensão da rede atenderá a todas as propriedades ao entorno da Base
Operacional. Maxwell informa sobre o curso para gestão de unidades de conservação, que irá
acontecer no dia 24/08/2010, no Parque Atalaia. Luis Henrique, representante da ONG Pequena
Semente, informa a renovação do convênio da ONG com a prefeitura, referente ao Projeto
“Trilhas do Sana”, informa ainda, sobre a produção de duas placas indicativas e pede autorização
para fixá-las no caminho do Vale Peito de Pomba. Jorge Fausto, representante da Secretaria de
Trabalho e Renda, solicita a presença dos órgãos do poder público, principalmente dos agentes de
postura e Mactran, para o controle no feriado de sete de setembro. Retornando a pauta, com a
presença do senhor Marcos Túlio, presidente da ESANE, Márcio Nascimento, comunica sobre o
ofício da ONG Pequena Semente que, diz respeito as análises e laudos da estação de tratamento.
Márcio informa que a última análise feita foi no ano de 2007. Marcos Túlio diz que foi realizada
uma coleta para análise e que, conforme o laudo, a data de chegada no laboratório da água para
análise não corresponde ao prazo necessário para validade da mesma, fator que descredibiliza tal
análise que apresenta DBO reduzido. Afirma, que no dia de hoje, fará nova coleta e encaminhará
para o laboratório, a fim de obtermos uma análise confiável. Marcos Túlio esclarece que,
constatou através do manual da Estação de Tratamento de Esgoto, a falta de um reator, não
sabendo precisar se este reator realmente constava no orçamento da compra da Estação. Rogério
Freire, representante da Subsecretaria de Agricultura, ressalta que os problemas com a estação
vêm se estendendo desde sua instalação, e sabendo que além de ser um problema ambiental
gravíssimo é também uma questão de saúde pública, solicita prazo para uma solução urgente.
Marcos Túlio justifica não poder dar prazo para soluções, pois, a ESANE não tem orçamento

previsto para tal demanda e também, esclarece ser necessária a realização de um diagnóstico
técnico da situação atual, para que possa traçar as metas de trabalho. Marcos Túlio comprometese em apresentar o diagnóstico na próxima reunião do conselho. Como solicitado por Antenor
Lima de Souza, inicia-se a apresentação de um vídeo sobre a situação do turismo no Sana, mas
devido a falhas nos equipamentos fica adiado, propondo-se que a apresentação entre na pauta da
próxima reunião. Maxwell encerra a quarta reunião ordinária do SANAPA às treze horas e vinte
e cinco minutos.
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