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ATA DA XI REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 14/12/2012.
Aos 14 dias do mês de dezembro de 2012, na localidade de Itaporanga, município de
Porto Seguro, Bahia, conselheiros e convidados se encontraram para a XI Reunião do
Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, oitava reunião
ordinária, com pauta: leitura da ATA anterior, definição sobre a situação dos
conselheiros ausentes e a indicação de novas entidades, apresentação da execução
do Planejamento Estratégico de 2012 do ICMBio para o RVS Rio dos Frades,
avaliação da participação do Conselho, avaliação do Plano de Trabalho do Conselho
Consultivo em 2012, elaborar o Plano de Ação do Conselho Consultivo de 2013,
apresentação sobre a atuação dos órgãos de fiscalização e o que houver (vide convite
anexo). Estavam presentes 6 (seis) conselheiros sendo Suiane Benevides M. Brasil
(ICMBio), Moacyr de Andrade (proprietário de terras do RVSRF), Paulo Marcos O.
Machado (morador RVSRF), Elma Chaves (Inst. Joana Moura), Adenilson Braz (TI
Imbiriba), e Osmar Fernando S. França (Capitania dos Portos); e 3 (três) suplentes
sendo Francisco Oneizete (ICMBio), Railto Braz (morador RVSRF) e Cláudio A.
Barreto (Associação dos Moradores de Itaporanga), além de outros 9 (nove)
participantes devidamente registrados em lista de presença anexo. A reunião teve
início aproximadamente às 9 horas e 30 minutos, com a leitura da pauta e da ata
anterior, que será assinada na próxima reunião após aprovação dos presentes sem
considerações. Moacyr questionou a resposta do ICMBio para análise das áreas de
Áreas de Preservação Permanente (APP) para fins de licenciamento em sua
propriedade. Suiane disse que a solicitação constaria em ATA, mas que, por se tratar
de áreas fora do RVSRF, essa demanda deveria ser requisitada junto aos órgãos
ambientais responsáveis pelas licenças. Railto justificou a ausência na reunião anterior
devido às mudanças nas datas inicialmente agendadas. Continuando a pauta, Suiane
questionou aos Conselheiros qual o posicionamento sobre as entidades que tem se
ausentado no Conselho. Osmar França disse que o titular da Delegacia da Capitania
dos Portos deverá responder formalmente ao RVSRF sobre a permanência no
Conselho. Sobre as demais entidades, foi explicado que o INEMA (titular) e EMBASA
(suplente) demonstraram falta de interesse na cadeira, mesmo porque o INEMA já
estava sendo representado pela APA Caraíva-Trancoso e, por esses motivos foi
consenso que se deveria trocar as instituições desse assento por outro representante
governamental, sendo assim foi sugerido o convite à CIPPA e à Policia Federal para
compor o Conselho. Entendeu-se também que os demais ausentes, como a Prefeitura
Municipal e Colônia de Pescadores Z22, são de interesse estratégico para o Conselho
e serão novamente convocados. No caso da Prefeitura, espera-se que com a
transição de cargos políticos na passagem do ano, os novos representantes possam
comparecer a reunião. Suiane leu alguns itens do regimento interno sobre o papel do
Conselheiro para que todos relembrem sua participação e reavaliem o andamento da
plenária. Em seguida foram fornecidos questionários para que os presentes fizessem a
citada avaliação. Retomando à pauta, Suiane relembrou o planejamento do Conselho
Consultivo para 2012 e pediu que os presentes avaliassem cada pauta tratada em um
painel à vista. Em seguida, para a elaboração do plano de ação do Conselho
Consultivo para 2013 foi realizada a dinâmica da “Árvore dos Sonhos” onde a
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realização do Plano de Manejo e maior segurança foram às questões mais abordadas.
Seguindo a dinâmica, com objetivo no planejamento de 2013 foram realizadas
algumas perguntas para trabalhar as demandas levantadas, como: “o quê?”, “como?”,
“quem?” e “quando?”. Continuando o planejamento, Suiane propôs a alteração do §1º
do artigo 9º do regimento interno, com alteração das reuniões bimestrais para
trimestrais. A alteração foi aprovado por todos presentes com agendamento das
reuniões de 2013 para as sextas-feiras 22 de março, 07 de junho, 20 de setembro e 29
de novembro. Entre as propostas prévias, a reunião de setembro tratará da renovação
do Conselho Consultivo, enquanto a reunião de março foi proposta para realizar-se no
Centro de Cultura em Porto Seguro. Em “o que houver”, Pita disse estar em condições
difíceis devido à queima de sua moradia e barco. França disse que Paulo Marcos
deveria procurar as instâncias certas e ser direto quanto às queixas e depoimentos.
Tiago corroborou a posição de França explicou para os presentes o parecer jurídico e
a posição dos gestores da UC para a solicitação de Pita em processo de autorização
direta. Moacyr pediu maior sinergia entre os diferentes órgãos públicos para que não
haja conflitos entre os poderes e pareceres, chamando especial atenção para o
zoneamento proposto pela APA Caraíva-Trancoso e o Refúgio de Vida Silvestre do
Rio dos Frades. O conselheiro Moacyr disse, ainda, que houveram titulações e
ampliações de propriedades ilegais dentro do RVSRF e que entrou com denúncia no
CDA. Tiago solicitou cópia da citada denúncia, bem como do termo de comodato que
o Sr. Moacyr diz ter com o pai de Vardinho, informando a importância destas
informações para o melhor entendimento e constante atualização do estudo fundiário
da UC. Elma Chaves informou que entregará uma placa para o RVSRF em solenidade
a ser realizada em 05 de fevereiro. A reunião foi encerrada por volta de 12 horas e 30
minutos, e para constar, eu Tiago Leão Pereira, analista ambiental do RVSRF, lavrei a
presente ATA, que lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais
conselheiros presentes.
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