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Regularização do Conselho Gestor
Palestra sobre onças
Esclarecimentos do Coordenador de Recursos Hídricos da Sema
Esclarecimentos do Presidente da Fundação Macaé de Cultura
Assuntos gerais

ORDINÁRIA

DATA 18 de julho de
2013
Inicia-se a reunião, no Colégio do Sana, com o Presidente do SANAPA,
(quinta-feira)
Guilherme Sardenberg Barreto fazendo a abertura. O Sr. Elildo Coelho, analista
ambiental do Cenap-Icmbio, trazido de São Paulo, com o apoio do Fundo
Ambiental (FUNDAM), iniciou a sua palestra sobre onças pardas, relatando ainda
as impressões das visitas de campo realizadas no Sana. Foram abordados temas
como a biologia, o habitat e conflitos com humanos. O Sr. Elildo Coelho, ao
término da palestra, se comprometeu em auxiliar na criação de material educativo
sobre as onças bem como disponibilizou os contatos do Cenap. Ao final da
palestra o Sr. Márcio Nascimento pergunta ao Presidente do Sanapa se o fato da
ocorrência da onça parda no Vale do Peito de Pombo, conforme registro
fotográfico, não fortalece ainda mais a necessidade de criação de uma unidade de
conservação nessa área.. O Presidente responde positivamente. Dando seguimento
‘a pauta, o Sr. Juliano Fonseca, Presidente da Fundação Macaé de Cultura, falou
sobre projetos a serem protocolados na Fundação, que conta com corpo técnico
para auxiliar na formatação dos mesmos, segundo padrão a ser estabelecido e,
edital próprio da Fundação. Falou ainda da intenção de reativar a Casa de Cultura
no Sana. O Sr. Mauro Menezes falou que na comunidade existem pessoas com
capacidade técnica para escrever tais projetos, adequando-os a quaisquer editais. A
sra. Alessandra, moradora do Sana, solicitou uma reunião com a classe artística
local e o presidente da Fundação, que ficou marcada para o dia 10 de agosto no
espaço CRIASANA. O Sr. Mauro Menezes, morador do Sana, pergunta sobre a
perspectiva de criação de um pólo cultural e questiona a Festa do Sana cuja
programação foi feita sem levar em conta os artistas locais. O Sr. Juliano Fonseca
informa que os artistas cadastrados na Fundação Macaé de Cultura serão chamados
a trabalhar na feira de aniversário da cidade no Parque de Exposições. Dando
seguimento, o Presidente do SANAPA passou a palavra para o Sr. Luiz Renato,
Presidente da Fesportur, que anuncia que no segundo semestre serão realizadas
ações de infraestrutura e que os desenhos das pontes estão prontos. Informa ainda
que no dia 16 de agosto será o lançamento do Projeto Serra Mar em parceria com o
Sebrae. A Sra. Helena Castro, moradora do Sana, pergunta se a Fundação Macaé
de Cultura participa da elaboração dos projetos de festas no Sana. Respondendo, o

Sr. Luiz Renato explica que no tocante a Festa do Sana, a Fesportur apenas
atendeu a uma solicitação da Associação de Moradores do Sana, que veio inclusive
com programação pronta. Reconhece, entretanto, que o planejamento da Festa do
Sana precisa melhorar e contar com a participação efetiva da comunidade.
O Sr. Antenor Souza, dono da Repousada, afirma que o modelo da Festa do Sana
está ultrapassado e o Sr Luiz Renato afirma que o evento que tem o perfil do Sana
é o “Sana Instrumental”. O Sr. Márcio Nascimento, morador do Sana, ressalta a
importância da presença do SEBRAE no Sana. Dando seguimento, o Presidente
do SANAPA passa a palavra para o Sr. Alexandre Fernandes, Secretário de
Trabalho e Renda, que se apresenta com ex-coordenador da Viva Rio na região de
Macaé e elogia o excelente nível da reunião do SANAPA. Informou ainda que
cursos de inglês e espanhol estão sendo ministrados no Sana e que há a pretensão
de instituir cursos de formação para o turismo. A Sra. Helena Castro, professora no
curso de inglês no Macaé Facilita do Sana, aponta a dificuldade de atingir as
pessoas nativas da comunidade com os cursos de idiomas. Continuando, o Sr.
Alexandre Fernandes informa sobre oficina de gestão de negócios, voltada para
artesãos, a ser realizada no dia 19 de julho na sede da Secretaria de Trabalho e
Renda. Falando do espaço CRIASANA, o Sr. Antenor Sousa reclamou do tamanho
do espaço e da falta de estrutura do guichê turístico. O Sr. Márcio Nascimento,
pergunta sobre o processo de desapropriação daquele espaço. O Sr. Fausto,
morador do Sana e administrador do espaço CRIASANA, relata que o espaço está
absorvendo as demandas da extinta Casa de Cultura. O Presidente do Sanapa passa
a palavra a Sra. Raquel Alves, da Coordenadoria Jurídica da Secretaria de
Ambiente, que entrega os despachos referentes aos processos de comprovação de
regularidade jurídica das entidades da sociedade civil que pleiteiam cadeira no
SANAPA. Informou que apenas duas entidades estão devidamente regulamentadas
e que as outras terão um prazo de 20 dias para apresentarem a documentação
pendente. O representante da AMPRETCS deverá retirar seu despacho na
Secretaria de Ambiente, por não estar presente na reunião. O Sr. Mauricio Saes, da
Secretaria de Ambiente, informou que duas entidades não apresentaram
documentação por conta de uma falha operacional do cartório que emite a certidão
de breve relato, um dos documentos exigidos pela Coordenadoria Jurídica. Ficou
definido pela plenária que essas entidades terão igual prazo para apresentar as suas
documentações. O Sr. Bruno Szuchmacher informa sobre a consulta pública do
plano de bacia hidrográfica a ser realizada no dia 22 de julho em Macaé. Dando
seguimento, o Presidente anuncia o Coordenador de Recursos Hídrico da
Secretaria de Ambiente, Sr. Rodolfo Coimbra. Este faz uma explanação sobre os
trabalhos da Coordenadoria na APA do Sana, no que toca a balneabilidade das
cachoeiras, informando ainda que foi incluído mais um ponto de análise, a pedido
na comunidade. O Sr. Márcio pergunta se o ponto em questão é no Rio Sana, nas
proximidades da estação de tratamento de esgotos, o que foi confirmado pelo Sr.
Rodolfo. Continuando, o Sr. Márcio Nascimento pede ampla divulgação dos
resultados da balneabilidade e que a Secretaria de Ambiente deve se
responsabilizar pela fixação de placas informando a atual situação dos locais.
Ressalta ainda que crianças tomam banho no Rio Sana, onde provavelmente a
balneabilidade está comprometida. O Presidente do Sanapa assumiu a colocação de
tais placas. O Sr. Rodolfo informou como funciona o mecanismo de troca da
informação da placa e ficou acertada a sua colocação no Sana. A Sra. Maria
Aparecida Rezende, dona da pousada Riacho Doce, aponta a qualidade duvidosa
da água que abastece o seu estabelecimento. O Sr. Márcio Nascimento informa que
a Esane juntou as duas captações de água para atender a crescente demanda do
Arraial e que provavelmente por isso a qualidade da água está comprometida.
Ressaltou a necessidade da Secretaria de Ambiente contatar o proprietário do local
onde parte da captação de água que abastece o Sana é feita, a fim de apoiar um
projeto de recuperação da mata ciliar, onde hoje existem pastos com acesso a bois.

Foi levantada, pelo Sr. Antenor Sousa, a questão dos canos da Esane que estão na
base operacional provisória e sua possível utilização em projeto de esgotamento
sanitário na Glória. O Sr. Mauricio Saes informou que os tubos em questão não são
apropriados ao projeto a ser executado no local, segundo a orientação técnica da
Esane que esteve presente ao local. O Sr. Alexandre Bezerra, Coordenador de
Unidades de Conservação da secretaria de Ambiente, justificou a ausência de um
representante da Esane para prestar informações sobre projetos na região, por
conta de compromissos agendados com moradores da Gloria e Cabeceira do Sana
para orientação técnica de projetos em andamento. Ficou definido que a pauta da
próxima reunião será dada a Esane. Encerra-se assim a reunião, às 14h30min,
secretariada, interinamente, por mim, Mauricio Saes, redator desta ata, assinada
abaixo, pelos conselheiros presentes.
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