ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA

Tipo de Reunião:

Pauta:
• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Apresentação e aprovação do projeto de sinalização turística para o Vale do
Peito de Pombo;
• Deliberação sobre a criação de câmaras técnicas: Turismo e Estrada
• Assuntos gerais

ORDINÁRIA

DATA 30 de outubro O secretário executivo do Sanapa Maurício Saes inicia a reunião as 10:30h
de 2014
anunciando a pauta estabelecida, informa que o Conselho foi homologado pelo
(quinta-feira)
Decreto 200/2014 no dia 18 de outubro, e informa que depois do decreto foi
sugerido alteração de titular e suplente da ESANE e que ainda não foi oficialmente
alterado no decreto e o mesmo acontece com a Secretaria de Obras que altera o
titular. Atualiza que a SEMA convocou os conselheiros das secretarias que têm
faltado as reuniões, no caso Sec. de Interior, Obras, Guarda Ambiental e
Agroeconomia e que nesta ocasião só estiveram presentes os representantes das
Sec. de Obras e de Interior. Na oportunidade foi colocada a importância das suas
presenças nas reuniões e que segundo o Regimento Interno estes estão sujeitos à
serem desligados do Conselho.
A pauta inicia com a leitura da ata da reunião anterior. O Sr. Cristiano questiona
acerca da apresentação da ESANE sobre a ETA, Maurício coloca que esta seria
marcada para o dia vinte e quatro de setembro, mas devido a mudanças internas na
empresa não foi possível realiza-la, e já fica sob responsabilidade do representante
da ESANE presente, agendar uma data para tal apresentação. Sr. Bruno sugere
que seja feita na próxima reunião do conselho dia onze de dezembro. Sr. Marco
Aurélio sugere que seja feita apresentação de um novo projeto pois o que foi
apresentado anteriormente dificilmente será aprovado. Maurício sugere que a
comunidade contrate um técnico alternativa técnico para propor uma alternativa. O
subsecretário de ambiente, Fernando Horta, propõe que seja criado um Grupo de
Trabalho para tratar a proposta da ESANE junto à comunidade, de forma
participativa. Para compor o GT apresentaram-se: Marcelo(SEMA), Bruno(
Pequena Semente), Aldo, Cida, Cristiano, Paulo Cesar(Defesa Civil), Alucimar,
Marcelo (SEMOB) e Lívia(SEMA). Fernando Horta sugere que as deliberações
sejam apresentadas na próxima reunião do SANAPA e a plenária concorda.
Adiante, Sr. Maurício dispõe sobre a apresentação do Projeto de Sinalização
Turística do Vale do Peito do Pombo, fala que a Fesportur, inicialmente, estava
com um projeto de sinalização para o Sana como um todo, mas que com
dificuldade de adquirir recursos, o projeto foi se limitando ao Vale do Peito do
Pombo. Explica todo o processo de elaboração do projeto e convida a Turismóloga
Aline, da Fesportur, para iniciar a apresentação.

Aline se apresenta e coloca que o projeto foi elaborado por uma equipe de trabalho
multidisciplinar, que contou com servidores da Fesportur, Sema, Secom e Defesa
Civil. Fala que o projeto foi conceituado com base em publicações do Ministério
do Turismo sobre turismo sustentável. Fala que o Curso de Capacitação de
Condutores de Ecotrilhas, iniciado em outubro, é complementar ao projeto de
sinalização. Então prossegue a apresentação do material físico e conceitual das
placas.
Após a apresentação das placas Fernando Horta parabeniza toda a equipe pelo
trabalho. Sr. Cristiano fala sobre a lenda do Peito do Pombo que está proposta para
uma das placas, afirmando que não concorda que esta lenda seja colocada, pois a
população nascida e criada no Sana não se identifica com ela. Depois de uma longa
discussão sobre a colocação ou não da lenda, ficou acordado esta será denominada
como ‘conto’ deixando bem clara a procedência deste, e ao lado um material
histórico sobre a conquista da Pedra do Peito do Pombo pelo alpinista Ricardo
Menescal. Fica aprovado o projeto de sinalização com unanimidade com a ressalva
de que haverá as alterações discutidas na reunião.
O Sr. Pablo, atual diretor de saneamento e representante da ESANE, se apresenta e
também a Sra. Janaína, engenheira. Comunica a inauguração da nova ETE no dia
dezenove de novembro, no Sana e em Glicério. Coloca que a nova estação já está
em operação, e a estação antiga será enviada ao pátio da ESANE onde será
avaliada a sua reutilização. Coloca que a ETE antiga operava com 82% de
eficiência, mas pelo fato do Sana ser uma Unidade de Conservação e ainda receber
muitos turistas, necessitou-se que uma estação de tratamento terciária fosse
instalada. Fernando Horta lembra da importância da participação da ESANE no
Grupo de Trabalho formado no início da reunião e pede atenção para as
perspectivas de uma ETE na Glória. Pablo fala sobre as instalações dos sistemas
individuais de tratamento de esgoto em virtude da dificuldade de se fazer uma rede
coletora na área. Pablo informa que a ESANE está pensando numa ação
emergencial para o Sana no verão, para suprir a falta de água.
As 12:50h encerra-se a reunião, secretariada por mim, redator desta ata, abaixo
assinada pelos conselheiros presentes.
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