ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA
Pauta:
- Regularização do Conselho Gestor.
- Definição da Secretaria Executiva
Tipo de Reunião:
ORDINÁRIA
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O Presidente do Sanapa, Guilherme Sardenberg Barreto, inicia a reunião apresentando a pauta;
O sr. Mauricio Saes justifica a não aprovação das atas das reuniões anteriores, se comprometendo a
enviá-las, via correio eletrônico, aos presentes;
O Presidente faz a leitura dos ofícios das Secretarias encaminhando titulares e suplentes para o
Sanapa. Confirma o número de 7 secretarias componentes do Sanapa: Secretaria Municipal de Obras,
Secretaria Municipal de Ambiente, Esane, Fesportur, Defesa Civil, Guarda Ambiental e Secretaria
Municipal de Interior. Ficam registradas as ausências de representantes da Secretaria de Obras e de
Interior e por parte da sociedade civil, da Associação de Moradores da Glória e Boa Sorte;
O sr. Márcio Nascimento, ressalta a importância de esclarecer aos representantes do Sanapa os
critérios estabelecidos pelo regimento interno, no que diz respeito à presença nas reuniões e as
implicações das faltas acumuladas. O Presidente resolve encaminhar aos conselheiros e aos presentes
cópias dos instrumentos legais referentes à APA do Sana, acrescentando que será realizada uma
capacitação para os membros do Conselho Gestor;
O sr. Bruno Szchumacher pleiteia a inclusão da Secretaria Municipal de Educação no Sanapa, assim
que houver disponibilidade de paridade. O Sr. Mauricio Saes relata sobre reunião realizada na
Secretaria de Ambiente, quando as entidades governamentais que pleiteavam cadeira no Sanapa
foram convidadas, inclusive a Secretaria de Educação que não enviou representante algum. Na
ocasião ficou definida uma lista de espera para quando houver a possibilidade de paridade;
O sr. Mauricio Saes faz a leitura dos nomes dos titulares e suplentes ,encaminhados pelas entidades
da sociedade civil, acrescentando que o sana Futebol Clube e o Grupo de defesa Ecológica Pequena
Semente devem indicar, o quão breve possível, seus representantes. Relata que o Pequena Semente
havia indicado o Sr. Marcelo Loureiro, servidor da Secretaria de Ambiente, o que não é possível
legalmente;
O sr. Márcio Nascimento pergunta se as atas das entidades da sociedade civil, pendentes para
entrega, devem estar ou não registradas em cartório. O sr. Mauricio Saes afirma que, conforme
acertado na reunião extraordinária do Sanapa, realizada em 31 de outubro do presente ano, os
documentos devem estar devidamente resgistrados;

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

O sr. Bruno Szchumacher questiona as entidades que estão com documentos pendentes e o Presidente
afirma que as irregularidades serão sanadas mas que a legalidade de participação de tais entidades já
foi definida;
O Presidente lê o capítulo do regimento interno do Sanapa que trata da Secretaria Executiva para que
todos entendam como deve proceder a sua constituição;
O sr. Cristianus Matos sugere que seja dado um prazo para que as entidades da sociedade civil
discutam internamente possíveis nomes para secretário executivo do Sanapa e apresentem suas
sugestões na próxima reunião do Conselho;
O sr. Marcos Aurélio sugere, tendo em vista a necessidade de disponibilidade de tempo e dedicação
que a tarefa exige, que o secretário executivo seja um servidor municipal que teria sua carga horária
disponibilizada para tal função. A sra. Érica Steagall concorda com a fala do sr. Marcos Aurélio;
Ficou definido que até o dia 30 de janeiro o Presidente dará uma resposta ao questionamento feito
sobre a possibilidade de criação de uma assessoria e remuneração para quem vier a exercer a função
de secretário executivo, bem como para o corpo administrativo da Secretaria Executiva, caso não seja
composta por servidores públicos municipais. A definição da secretário executivo será na primeira
reunião do Sanapa em 2014;
Ficou decidida a grade de reuniões do Sanapa para 2014 e acertado que os horários seriam definidos
posteriormente, exceto o da primeira reunião que será às 10 horas. Datas das reuniões: 20 de
fevereiro, 3 de abril, 12 de junho, 28 de agosto, 30 de outubro e 11 de dezembro. Fica mantido o
Macaé facilita como local das reuniões;
Seguindo a pauta, o presidente faz um breve relato da atual situação do monitoramento ambiental
realizado na Bacia Hidrográfica do Córrego do Peito de Pombo, apontando dificuldades e possíveis
soluções. Apresenta o servidor Marcelo Loureiro como novo Coordenador da Base Operacional da
Secretaria de Ambiente;
O Presidente ressalta o interesse do COMMADS em trazer a discussão da Resolução 004 para o
Sanapa. Anuncia que a Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Ambiente está debruçada sobre o
assunto e que as análises em andamento se referem à legitimidade do COMMADS em deliberar
coisas dentro de uma Unidade de Conservação que conta com um Conselho Gestor e sobre a
competência em legislar sobre uma área particular, que implica também um estudo aprofundado
sobre os conceitos de servidão existentes. Acrescentou que tão logo o jurídico tenha um parecer, esse
será encaminhado à PROGEM para análise final da questão;
O sr. Alexandre Haddad reconhece o forum do Sanapa como legítimo para analisar a referida
resolução e pede a sua revogação imediata. É contrariado pelo sr. Cristhianus que ressalta ter sido a
resolução discutida por técnicos, na câmara técnica de unidades de conservação do COMMADS,
sendo uma perda não aproveitar tal trabalho;
O sr. Antenor Souza propõe que as questões burocráticas da resolução sejam discutidas após dado o
parecer final da PROGEM e a plenária aceita a sugestão;
O sr. Evaldo pede que sejam apresentadas soluções práticas para o problema existente e que sejam
consesnsuais;
A sra. Érica Steagall ressalta a preocupação com o uso da água do Córrego do Peito de Pombo e
anuncia que a Esane fará captação de água, para abastecimento da comunidade, no referido Córrego.
Afirma que a Prefeitura deve se preocupar não só com a regularidade jurídica do uso daquele bem
mas também com a estrutura;
O sr. Mauricio Saes fala da sua preocupação com o iminente aumento do fluxo turístico, chegado o
verão. Apresenta a atual situação do monitoramento ambiental e propõe que sejam acertadas ações
conjuntas imediatas com apoio dos proprietários;
O Presidente afirma que seria muito fácil para a Prefeitura desapropriar a área e que sairia barato,
uma vez que só receberia o valor de mercado quem tivesse a escritura de sua propriedade,
documento que poucos proprietários do Vale do Peito de Pombo tem. Assim, reforça a importância
de chegar-se a uma solução em parceria, conjunta entre poder público, comunidade e proprietários do
local;
Tratando do controle da visitação às cachoeiras, o sr. Alexandre Haddad afirmou ser inviável hoje, o
uso dos 2/3 superiores da área, sugerindo que fosse limitada a visitação apenas ao “Escorrega”. A
ideia foi discutida pelos presentes com os posicionamentos do Coordenador da Defesa Civil no Sana,
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Paulo Cezar Rezende e o Coordenador da Base Operacional da Secretaria de Ambiente, Marcelo
Loureiro favoráveis ao que foi sugerido pelo sr. Alexandre Haddad, entretanto, apresentando a
dificuldade de colocar em prática, seja pela falta de contingente na equipe, seja pela dificuldade de
aceitação do turista e da própria comunidade;
O Presidente afirma que foi elaborado termo de referência para contratação de 10 a 15 monitores
ambientais e que foi encaminhado à PROGEM para licitação. Disse ainda que a seleção será feita
criteriosamente, mediante aplicação de prova teórica e prática. Pergunta aos proprietários como será
feito o monitoramento hoje, se a equipe operacional ficará apenas na servidão ou poderá entrar nas
propriedades e sugere que seja elaborado um documento de entendimento entra as partes;
O sr. Bruno szchumacher ressalta a importância do funcionamento do Portal e alerta sobre os grupos
religiosos que voltam a freqüentar o Sana com a finalidade de fazer seus “trabalhos” na cachoeira.
Relata que há dois dias abordou um grupo que estava preparado para tal prática, evitando assim que
isso acontecesse;
O sr. Alexandre Haddad coloca à disposição duas áreas no Arraial do Sana, para que seja feito um
posto de informações sobre as regras de visitação para o Vale do Peito de Pombo;
O sr. Paulo César Rezende, alerta quanto à Cachoeira das Andorinhas que vem recebendo um fluxo
grande de visitantes que acaba causando impactos indesejáveis no atrativo. Discutiu-se brevemente a
possibilidade de uma reunião com o proprietário da área a fim de prestar apoio para ordenar a
visitação;
O Presidente propõe que seja feita uma reunião entre o poder público e os proprietários da área das
cachoeiras do Vale do peito de Pombo para acertar estratégias emergenciais de ação, ressaltando a
importância de levar em conta cada comentário feito na reunião sobre o assunto, a fim de garantir a
construção coletiva da decisão. A sugestão foi aprovada pela Plenária;
O sr. Márcio Nascimento pergunta sobre a nova formação da Coordenadoria da Apa do Sana, diante
da saída do servidor Romulo Campos;
O sr. Romulo Campos anuncia publicamente sua saída da Secretaria de Ambiente e diz estar a
caminho da Câmara Permanente de Gestão, reforçando seu apoio irrestrito à gestão do Secretário de
Ambiente e ao Sanapa. Anuncia ainda que fará parte das discussões do Conselho como membro da
AMPRECTCS;
O Presidente anuncia então o sr. Mauricio Saes como novo Coordenador da APA do Sana;
Antes do encerramento, foi apresentado um vídeo, editado pelo sr. Romulo Campos, com o trabalho
de sensibilização dos visitantes quanto às regras de visitação do Vale do Peito de Pombo, realizado
no dia 15 de novembro de 2013.
Encerra-se a reunião em seguida, às 13:17 horas, secretariada, interinamente, por mim, Mauricio
Saes, redator dessa ata, abaixo assinada pelos conselheiros presentes.
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