ATA DE REUNIÃO

CONSELHO GESTOR DA APA DO SANA - SANAPA
Pauta:
1- Apresentação e posse do Presidente do Sanapa;
2- Aprovação de atas das reuniões anteriores;
Tipo de Reunião:
ORDINÁRIA

3- Equipe Lagos São João – Informações sobre o Cadastro Ambiental Rural;
4- Assuntos Gerais.

DATA: 28/08/2014
(quinta-feira)
• Maurício Saes abre a reunião apresentando a pauta e solicita aprovação dos presentes, ninguém se
opôs. Sr Antenor e Marcio Nascimento pedem para que ao início das reuniões sejam citadas as
instituições presentes. Maurício informa que estão presentes: titular e suplente da SEMA, Marcelo
Loureiro e Jamile Halla respectivamente; da Fesportur titular Vânia; da Associação dos Moradores e
Proprietários do Peito do Pombo, titular Isabel; da Associação de Moradores do Sana titular
Cristiano; do Grupo de Defesa Ecológica Pequena Semente titular Bruno Suchmacher; da APAC
Tororó Sana, titular e suplente Jéssica e Pedro, Associação de Moradores da Glória e Boa Sorte
titular e suplente Patrícia e Dom Luís; Associação de Produtores da Agricultura Familiar titular
Marco Aurélio. Marcio Nascimento ressalta a importância em acompanhar a frequência das
instituições nas reuniões, para que seja o respeitado o regimento no quesito frequência. Maurício
afirma ter notificado os faltantes via ofício e que pode entrar na próxima pauta a exclusão ou não dos
mesmos. Fernando Horta reforça a sugestão. Marcio Nascimento pede agilidade no processo de
homologação do conselho. Maurício justifica o atraso no processo pelo momento transitório em que a
SEMA vem passando, mas que já está praticamente tudo encaminhado, faltando resolver a questão
do conselheiro da ESANE que se desligou da empresa.
• Gerson Martins se apresenta como atual secretário de ambiente de Macaé e presidente do Sanapa e se
coloca à disposição para discutir qualquer situação que envolva a APA do Sana e o Sanapa. Afirma
que visitou a Base da SEMA no Sana e se propôs a reforma-la, por meio de uma verba, proveniente
de uma Emenda Impositiva do Guto Garcia para a Restinga do Pecado. Fala que as placas de
sinalização para o Sana já estão em processo licitatório, que foi autorizado a realização do
Diagnóstico Rural Participativo bem como o Curso de capacitação para conselheiros. A Sra. Isabel
pede para que atentem às determinações do Plano de Manejo para a sinalização do Sana. O Sr.
Maurício Saes explica que as placas estão sendo desenvolvidas com técnicos da Fesportur e da
Secom e que a SEMA está acompanhando a elaboração conforme o Plano de Manejo e essas placas
serão para a região do Vale do Peito do Pombo.
• Maurício segue com a leitura da ata pendente da reunião ordinária de 03/04/2014. A Sr. Patrícia
questiona se o conteúdo da ata foi modificado, pois estava diferente da ultima versão lida por ela.
Maurício explica que a dinâmica de aprovação da ata acontece da seguinte forma: gravação do
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conteúdo da reunião, posteriormente este é transcrito e depois é enviado para todos os presentes na
reunião. Os conselheiros que tiverem algo à modificar na ata encaminharam as alterações para a
secretaria executiva, após todas as alterações é enviado à todos um copião final. Ata aprovada por
todos.
Maurício segue para a leitura e aprovação da segunda ata pendente do dia 13/06/2014.
Prosseguindo, a equipe do Consórcio Municipal Lagos São João contratados pelo INEA inicia
apresentação sobre o Cadastro Ambiental Rural. A agrônoma Taila apresenta a equipe e fala que a
estratégia do Estado foi contratar 16 facilitadores para trabalhar nas regiões hidrográficas. Informa
que o objetivo do CAR é a regularização ambiental, monitoramento, planejamento ambientaleconômico e combate ao desmatamento. Menciona que estão buscando parcerias para formar
facilitadores e multiplicadores através de capacitações.
Seguindo a pauta para ‘Assuntos Gerais’ Maurício sugere a data 24/09/14 para a realização da
reunião extraordinária com a apresentação da ESANE acerca da ETA. Sra. Erica Steagal afirma que
levará esta data para o presidente e fica de confirmar posteriormente. Sr. Marco Aurélio solicita que a
ESANE apresente a planilha de custos do sistema atual da ETA, pois foi afirmado que há um gasto
de 10.000 reais por mês com o sistema atual, Maurício se disponibiliza para fazer esta solicitação
oficialmente.
Fernando Horta pede que as pessoas divulguem a capacitação dos conselheiros e o DRP para a
comunidade, a fim de haver ampla participação para que não haja desperdício do dinheiro público.
Carlos Jeronymo explica que para o DRP será contratado um profissional que trabalhará com a
comunidade tanto por questionários como por polos participativos divididos em três localidades:
Arraial do Sana (Cabeceira à Barra do Sana), Serro Frio (área que não se reconhece como Sana) e a
parte baixa do distrito.
Isabel lembra que em Janeiro de 2013 funcionários da empresa Oi estiveram no SANAPA afirmando
que estavam trocando a linha para levar a Velox para o Sana em menos de um mês. Afirma não ter
visto nenhuma contrapartida em relação à torre de telefonia e não tem internet decente. Solicita que o
SANAPA entre em contato com a Oi e exija que cumpram o que prometeram. Fernando Horta afirma
que qualquer compensação não cumprida pode gerar o embargo da licença concedida.Marcio
Nascimento esclarece acerca da contrapartida estabelecida, pela então técnica da SEMA Érica
Steagal. Afirma que em 2005, em parceria com a SEMA, foi realizado um trabalho de plantio de
7500 mudas numa área de nascente que estava impactada e ela foi recuperada. Posterior a este fato,
aos instalarem a ETE foi feito um bota-fora na lagoa, e através do SANAPA foi possível acionar o
Ministério Público para que fosse desfeita esta ação pela empresa e sugeriu que houvesse um
trabalho pela revitalização da lagoa. Denuncia a diminuição do espelho d’água, assoreamento por
causa do escoamento de água da estrada e ocorrência de ações antrópicas com o interesse de uso com
pasto. Solicita a SEMA que faça uma vistoria e que haja intervenção para a recuperação da lagoa,
que é obrigação da American Tower. Afirma que o Professor Bruno tem feito importante trabalho de
vistorias de solicitação de extensão de rede elétrica e instalação de medidores junto a ampla, ficou
preocupado com a afirmação do secretário de essas atribuições serem da fiscalização, pois o Bruno
tem permitido agilidade nesses processos. Coloca que ficou preocupado com a afirmação do
Subsecretário de que essas atribuições seriam da Fiscalização ou Licenciamento. Fernando Horta
responde dizendo que para este assunto a legislação está mudando, portanto não será mais necessária
essa vistoria para a iluminação, pois a lei define que para a fiscalização é preciso de um fiscal
propriamente dito e para o licenciamento é preciso ser analista ambiental do setor de licenciamento,
então este serviço técnico da SEMA deve ser feito por servidores dos próprios setores. Reitera a
importância do trabalho do Bruno e que ele será direcionado para o trabalho efetivo necessário.
Afirma que a necessidade de carro será sanada em breve para que o Bruno possa continuar as
atividades dele e que o setor de logística da SEMA otimize a utilização dos carros. Bruno afirma sua
volta ao trabalho no dia 01/09/14, após período de férias.
Fernando faz o ultimo informe, oficializando a extinção da coordenadoria da APA do Sana que nunca
chegou a existir. Afirma que existe um setor de Unidades de Conservação na qual atuam as biólogas
Lívia Souza e Jamile Halla sob a coordenação de Sávio Magaldi, não havendo necessidade de
superposição de coordenadorias. Reitera que o Maurício continua com a atribuição de secretaria
executiva do SANAPA, Bruno fazendo a interlocução entre SEMA e Sana e Marcelo como
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coordenador da base operacional.
O conselheiro Bruno S. faz o convite para a reunião do Comitê de Bacias marcado para a data 5/09
para debater o Termo de Referência para a monitoria das cachoeiras. Maurício Saes questiona se é
possível que seja feita uma apresentação deste Termo no SANAPA. Bruno Responde que ele próprio
pode apresentar o projeto.
Sr. Antenor relata sobre o morador que fez um barraco no Poço da Canoa que gerou poluição visual
naquele ponto, falou que chamou atenção do morador e o mesmo teve a iniciativa de retirar o barraco
do local. Pede uma moção de aplausos para o rapaz por ter maturidade e ter respeitado a solicitação
da comunidade. Cita o regimento interno do Conselho Gestor da APA do Sana, no que diz respeito à
competência do conselho: ‘Compete ao conselho gestor: propor critérios para a programação e para a
execução financeira e orçamentária do Fundo da APA do Sana, fiscalizando e aprimorando as
aplicações desses recursos’. Afirma que não há esse recurso para a APA. O Maurício Saes afirma que
o fundo não foi legalmente criado e instituído. Marco Aurélio coloca que no orçamento anual da
prefeitura existem recursos para cada Unidade de Conservação. Fernando Horta responde dizendo
que os recursos destinados para UC são para educação e preservação ambiental, ações para atender
outras necessidades da comunidade são verbas alocadas dentro do orçamento de outras pastas.
Afirma que o orçamento do município está prestes a ser votado e pergunta quais são as demandas do
Sanapa para o orçamento do município de 2015 , fala que essas demandas devem ser deliberadas pelo
conselho. Afirma que todas as obras a serem realizadas devem estar previstas no orçamento anual.
Antenor denuncia poluição visual no Portal do Sana de placas que contém informações
desatualizadas e falsas. Coloca preocupações com a construção da estrada Frade-Sana e propõe que
as entidades que fazem parte do Conselho, tragam trimestralmente atas das suas reuniões e que
especifiquem o que está sendo tratado por essas entidades. Mauricio Saes afirma que este ato não está
previsto no regimento interno. Fernando Horta propõe que seja feita uma alteração do Regimento.
Antenor deixa registrado que está entregando um projeto nas mãos do secretário.
A conselheira Patrícia reivindica saneamento para a comunidade da Glória, pois o esgoto vem sendo
lançado in natura no córrego que deságua no rio principal. Afirma que existe o início de um projeto
para contemplar a comunidade e que há um ofício na SEMA com essa solicitação. Reafirma a
preocupação da comunidade com a questão do asfaltamento da via Frade – Sana, fala da questão
ambiental e paisagística envolvida nessa obra e que isso é preocupante para a comunidade. Coloca
que na consulta pública que aconteceu no colégio a comunidade pediu uma estrada-parque e que a
prefeitura já fechou convênio com a empresa Oriente, que prevê outro tipo de projeto, com asfalto
comum e sem acostamento. Pergunta se haverá reunião com o Conselho esclarecendo a questão da
construção da estrada, e como será acompanhada pela Sema esta obra, já que o ex-secretário
Guilherme havia se comprometido a acompanhar todo o processo. Maurício Saes coloca que em
reunião com os responsáveis técnicos pela estrada, Guilherme deixou claro que não há necessidade
de EIA-RIMA para a obra, que esta vai ser acompanhada pelo licenciamento ambiental da SEMA.
Afirma que a estrada-parque também gera impacto ambiental, propõe a criação de uma câmara
técnica do Sanapa para acompanhamento do Projeto Executivo, pois é neste âmbito que devemos
supervisionar a execução da obra. Marcio Nascimento coloca que a obra não pode ser iniciada sem
antes discutir o projeto executivo no Sanapa, pois isso faz parte do licenciamento. Erica Steagall
responde a questão do saneamento afirmando que a proposta da ESANE era realizar primeiramente
as ligações das casas (possíveis de serem ligadas) do arraial na rede coletora e posteriormente
resolver outras áreas do Sana que requerem atenção técnica pontual, como é o caso da Glória. Então
se as pessoas não começarem a aderir à proposta e solicitar a ligação na rede, o serviço não vai ser
terminado, pois a ETE precisa de aporte de material para funcionar adequadamente. Apesar de não
ser obrigação da ESANE, a mesma se propôs a contratar uma empresa para que as casas pudessem
ser ligadas às Caixas de Inspeção, e não houve adesão da comunidade. Leninha sugere que seja feita
uma sensibilização junto aos moradores de beira de rio, para que eles fossem orientados e informados
desta oportunidade que a ESANE está provendo. Erica afirma que foi feito este trabalho, de porta em
porta.
Dona Lúcia pergunta se vai haver alguma pessoa da prefeitura responsável por acompanhar a o
projeto executivo da obra da estrada. Maurício Saes responde dizendo que ele mesmo vai
acompanhar.

• Carlo Jeronymo fala da importância do DRP na APA do Sana, pois vai ajudar a definir o zoneamento
ambiental. Coloca que o atual zoneamento não considera trechos do distrito e que apresenta diversos
conflitos, dando o exemplo de que metade da APA do Sana é considerada como área de conservação
da vida silvestre, então as pessoas não conseguem regularizar suas atividades. Afirma que foi feito o
mapeamento de toda APA e que o DRP ajudará levantar dados socioambientais importantes para a
redefinição do zoneamento. Marcio Nascimento sugere que seja feita uma câmara técnica com
objetivo de estudo do Plano de Manejo atual para que possamos contribuir na valoração e ampliação
do Plano de Manejo fase 2. Carlos coloca que durante o DRP os anseios da comunidade serão
tratados em fóruns que subsidiarão a revisão do Plano de Manejo.
• Maurício sugere que na próxima reunião do Conselho entre em pauta a criação da câmara técnica e a
apresentação da nova ETE.
• Encerra-se a reunião as 13:30h, secretariada por mim, redator desta ata, abaixo assinada pelos
conselheiros presentes.
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