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Aprovação de ata da reunião anterior
Exclusão de entidades do Sanapa
Assuntos gerais

Data: 28/04/2015

Após a conferência de quórum, feita na presença do Presidente do Sanapa, às 10:50
inicia-se a Assembléia com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior por parte dos
conselheiros presentes.Ficou acordado que o Secretário Executivo enviará esta ata, bem
como a anterior, via endereço eletrônico para os Conselheiros. Seguindo a pauta, foram
apresentadas as instituições que estão em desacordo com o artigo 26 do Regimento
Interno deste Conselho, que trata da exclusão de entidades do Sanapa por motivo de
faltas. O secretário executivo apresentou as entidades enquadradas nesta situação
conforme segue: Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Interior,
Secretaria Municipal de Agroeconomia, Sana Futebol Clube. Com relação à Secretaria de
Interior, se manifestou o Sr. Carlos Magno, subsecretário desta secretaria, justificando a
ausência de seus Conselheiros na Assembléia e informando que serão indicados outros
servidores para tais cadeiras. A justificativa foi aceita pela plenária e a Secretaria de
Interior saiu deste enquadramento. Quanto às outras Secretarias, ficou reconhecida pela
plenária a sua importância dentro deste Conselho, acordando-se que uma reunião entre
Secretários seria realizada em cada secretaria. Por parte da entidade Sana Futebol Clube,
ficou acertado que o Secretário Executivo reunir-se-á com os representantes da mesma.
Finalizando este ponto de pauta, ficou deliberado que o prazo máximo para a
manifestação dessas entidades é até a próxima Assembléia Ordinária do Sanapa, que
será realizada no dia vinte e cinco de junho do presente ano. Caso não haja manifestação
por parte destas entidades, elas serão consideradas automaticamente excluídas. Feito

isso, edital de convocação para preenchimento da vacância será publicado em Diário
Oficial e jornal de ampla divulgação. Seguindo a pauta, foram discutidos assuntos gerais.
O Sr. Bruno Szchmacher pediu a palavra, alertando quanto a uma denúncia feita sobre
parcelamento do solo e construção irregular no Sana, fora dos padrões da legislação
federal vigente, bem como da Lei Municipal 2560/2010. Solicitou que fosse tomada uma
postura quanto a isso por parte da secretaria de obras, bem como da fiscalização
ambiental. O Sr. Fernando Horta pediu que fosse oficializada a denúncia à Secretaria de
Ambiente que irá atuar no caso. Seguindo em assuntos gerais, o Sr. Luis Nascimento,
alerta quanto ao problema de esgotamento sanitário na Base Operacional da Secretaria
de Ambiente no Sana, que deixa este órgão em situação vulnerável para autuar em
situações análogas, ocorrentes com contribuintes. Foi explanada pelos participantes da
plenária a questão de ordem pública no feriado da semana santa, quando órgãos
públicos não se fizeram presentes no arraial do Sana, comprometendo trânsito, questões
relativas à emissão de som alto oriundo de veículos motorizados bem como de
estabelecimentos comerciais, que funcionaram durante toda a noite. Foi informado pelo
Sr. Fernando Horta que o então Secretário de Ordem Pública não teve condições
operacionais de atuar na Semana Santa e que atualmente este não faz mais parte do
comando da Secretaria de Ordem Pública. A plenária deliberou que uma comitiva
constituída por membros do Conselho vá até o Prefeito, convocando secretários das
pastas afins à pauta, que deve ser previamente definida pelos Conselheiros para esta
reunião. A comissão ficou então composta pelo Sr. Mauricio Saes, secretário executivo
do Sanapa, A Sr. Durga Del Moral, Suplente da Fesportur e a Sra. Patrícia Figueiredo,
titular da AMAGLOSORTE. A reunião será agendada pelo Secretário de Ambiente, Sr.
Gérson Martins, Presidente do Sanapa. Ainda em assuntos gerais, a Sra. Izabel Maria
perguntou sobre a situação da instalação provisória de captação de água do Córrego do
Peito de Pombo, com relação à sua desativação, uma vez que não seria definitiva. O Sr.
Fernando Horta pediu que fosse Oficiado à Esane sobre essa questão, bem como com
relação ao funcionamento das elevatórias da Estação de tratamento de Esgoto do Sana.
O Sr. Luciano Bogado, proprietário do Vale do São Bento, alertou quanto à
irregularidades na ocupação e uso do solo, que vem acontecendo às margens do Córrego
do São Bento. O Sr. Fernando Horta sugeriu que essa questão entrasse como pauta para
a reunião com o Prefeito e Secretários. Perguntou-se ainda sobre a questão da
pavimentação da Estrada Sana x Frade e o Presidente do Sanapa, Sr. Gerson Martins
informou que a Secretaria Municipal de Ambiente não fará o licenciamento ambiental
dessa obra e que o processo será encaminhado ao INEA. Afirma ainda que a Secretaria
apenas emitiu certificação de inexigibilidade de licença para a obra emergencial na curva
do Frade.Sem mais colocações a fazer, encerra-se a Assembléia, as 12:20 minutos,
presidida pelo Sr. Gerson Martins, e secretariada por mim que redigi esta ata, abaixo
assinada pelos conselheiros presentes.
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