ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA

Tipo de Reunião:
ORDINÁRIA

Pauta:
1) Informes gerais
• Novo governo
• Apresentação da Coordenadoria da APA do Sana e da Base Operacional do
Sanapa
• Ações emergenciais
• O que a Sema pretende fazer como ações futuras
2) Aprovação do calendário de reuniões Sanapa 2013
3) Apresentação sobre a APA do Sana - Carlos Jeronymo
4) Aprovação de Atas
5) Assuntos gerais

DATA: 27-03-13
(quinta-feira)
Ata da Reunião do Conselho Gestor da APA do Sana – SANAPA
Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e treze, teve início na sede da Macaé Facilita no
Sana, a Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA do Sana – SANAPA. Inicia-se a reunião com a
leitura das atas anteriores e discurso do Sr. Secretário de Meio ambiente, Guilherme Sardenberg. Foi falado
sobre o zoneamento para a ligação de luz, em parceira com a empresa AMPLA.
O Secretário falou ainda que o orçamento da SEMA é de R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões para
pagamento de pessoal. Informou também que a SEMA tem 106 funcionários “técnicos” pensantes. O Sr.
Antenor solicita uma solução para o deslizamento ocorrido na estrada de acesso ao Sana. Foi dito que boa
parte do ICMS ecológico será destinada a projetos ambientais. O Sr. Hugo reclama do serviço técnico da
Secretaria de Interior. Solicita recursos para o fundo do SANAPA. O Sr. Guilherme explica que, no
momento, o fundo ambiental é o melhor caminho. O Sr. Antenor pede que seja proibido o uso de argila dos
barrancos para tapamento de buracos. Na próxima reunião será chamado o responsável pela manutenção da
estrada. Foi demandada à PROGEM a alteração do Regimento Interno e a criação do Fundo. Aprovado o
calendário anual.
A Sra. Silvia P. Barreto, vice-presidente do FUNDEC, informou que acontecerão cursos de capacitação
no Sana pelo SENAC, SESI e similares. O Sr. Luís Renato, presidente da FESPORTUR, informa propostas
para o turismo, parcerias com instituições e outros órgãos. Fala sobre o Festival de Reggae e etc. A Sra.
Isabel reclama dos eventos de grande porte no Sana, pois sobrecarregam as cachoeiras, como ocorreu no
último Festival de Reggae onde circulavam cerca de 1800 pessoas por dia nas trilhas das cachoeiras,
porteiras e cercas foram quebradas. O Sr. Luís Renato pede que sejam feitos ofício das associações sobre a
concordância ou discordância do Festival. O Sr. Antenor oferece sua experiência de 27 anos para ajudar a
melhorar os projetos de eventos da FESPORTUR. Pede também prioridade na melhoria de infra-estrutura
para incrementar o turismo na APA. Patrícia, Coordenadora do Sana Reggae Festival, solicita uma reunião
entre os moradores para a melhoria dos eventos futuros, solicita estudo de locais ideais para shows desse

porte no Sana. O Sr. Gabriel assistente administrativo se apresenta, diz que é morador recente do Sana, adora
o local e dispõe seu trabalho a serviço.
O Sr. Carlos André, Coordenador de Geoprocessamento da SEMA apresenta sua dissertação de mestrado
sobre a identificação de áreas prioritárias para preservação e conservação da APA do Sana. O Sr. Antenor
propõe a construção de Estradas Parque. O Sr. Vicente Klonowski alerta sobre a importância de haver
corredores ecológicos para a preservação da fauna, em especial às onças e o Sr. Márcio frisa essa
importância. O Sr. Carlos André, Coordenador de Geoprocessamento da SEMA, informa que assim que o
equipamento DGPS chegar à SEMA o Plano de Manejo será revisado.
A Sr. Érica Steagall se apresenta como representante da Esane. O Sr. Marcelo Lopes Esteves da ESANE
apresentou um estudo sobre novas captações: manancial do colégio e Palmital, ainda fala sobre reforçar a
rede de Palmital. É sugerido para a próxima pauta discussão sobre alternativas para a captação de água. A
Sra. Patrícia da ESANE fala de sua atribuição no controle da qualidade da água e das ETEs no Sana e
apresenta resultados do último estudo. O Sr. Rogério da Secretaria de Agroeconomia fala sobre o aumento
do incentivo a agricultura familiar e com isso ocasionar o aumento da produção. A Sra. Renata se preocupa
com o aumento do desmatamento e com o uso do carbureto para o amadurecimento das bananas. O Sr.
Rogério fala da importância da Lei do Pousio. O Sr. Bruno informa sobre o trabalho social da AMPLA no
Sana que ocorrerá no dia 18/04 a partir das 13:30. O Sr. Márcio pede a reestruturação do SANAPA. O Sr.
Guilherme solicita, como pauta para a próxima reunião, falar sobre os documentos necessários para a fazer
parte do SANAPA.
Encerra-se a reunião.
Pauta para próxima reunião do conselho dia 23/05/13:
•
•
•
•
•

Indicação do secretário executivo do SANAPA
Regularização das instituições do SANAPA
Proposta de criação de Câmara Técnica para analise da questão do Vale do Peito de Pombo
Apresentação de proposta para licenciamento de áreas para retirada de barro nas estrada do Sana(
Secretaria de Interior e Licenciamento da Secretaria de Ambiente)
Assuntos gerais

Sendo assim, foi encerrada a presente reunião ordinária que segue assinada pelos presentes abaixo assinados,
elaborada por mim Alexandre Bezerra de Souza - Secretário Executivo do SANAPA.
Guilherme Sardenberg (Presidente do SANAPA) –
Alexandre Bezerra de Souza (SEMA / titular) –
Rogério Freire de Carvalho Valença (Secretaria de Agroeconomia / suplente) –
Izabel Maria Pinto Araújo ( AMOPPP/suplente) –

Marcos Aurélio Pinto Araújo (AMOPPP / titular) –

Julio Borges Pinto (AMGT / titular) –

Alexandre Amoedo Haddad (Sana Futebol Clube / suplente) –

Hugo Nunes (GDEPS / titular) –
Nilson Mendonça Mozer (AMPRET- CA / titular) –
Érica Steagall (ESANE / Suplente) –

