MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE RIO DOS FRADES

ATA DA I REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 22/03/2011.
Aos 22 dias do mês de março do ano de 2011, na localidade Itaporanga,
município de Porto Seguro/BA, realizou-se a I Reunião do Conselho Consultivo
do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, com pauta: pendências de
documentação das instituições; regimento interno; plano de ação; o que houver
(vide convite anexo). Estavam reunidos sete conselheiros: Suiane Benevides
Marinho Brasil (ICMBio), Paulo Marcos Oliveira Machado (morador do RVSRF),
Viviane Fernandes (Instituto Joana Moura), Luciana Felix (Sociedade Amigos
de Itapororoca), Adenilson Oliveira Braz (Terra Indígena Imbiriba), Luiz Antônio
Ramalho (Ambiental Bahia LTDA) e Janio Botelho da Silva (Prefeitura
Municipal de Porto Seguro), dois suplentes: Railto Braz da Conceição (morador
do RVSRF) e Cláudio Alves Barreto (Associação de Moradores de Itaporanga),
além de outras pessoas devidamente registradas na lista de presença em
anexo. Suiane iniciou a reunião às 09:55 horas, apresentando a pauta e
atualizando a todos como se deu a formação do Conselho e que conselheiros
possuíam documentações faltantes para publicação da portaria do Conselho
Consultivo. Em seguida, a mesma realizou uma dinâmica com todos os
presentes sobre o que viria a ser um Regimento Interno, posteriormente dando
início a leitura da minuta deste regimento. A minuta do Regimento Interno do
Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades foi aprovado com alterações
consenso nos seguintes artigos: Art. 3º inciso III – onde foi adicionado que a
ausência do Conselheiro em cinco reuniões dentro do mandato resultará na
proposta de substituição da entidade-membro; Art. 4º com adição do §2º
salientando que “A proposta de alteração de representantes das entidadesmembro deste Conselho poderá ser realizada antes do período previsto no
caput por sugestão encaminhada pela entidade membro, pela Presidência ou
por 1/3 de seus conselheiros”; além de pequenas adequações na redação do
art. 10 inciso V, art. 11 inciso II, art. 14 inciso I e art. 17, sem adição ou
alteração de idéias, conforme redação final da minuta anexa a esta ata. Foi
apresentada, ainda, a proposta de alteração da freqüência de reuniões do
plenário, passando de bimestral, conforme art. 9º §1º, para trimestral ou
quadrimestral. A proposta fora recusada pelos conselheiros por 6 votos a 1.
Após aprovação do regimento, foram realizadas as discussões sobre o plano
de ação, com aprovação de datas para as próximas reuniões do Conselho que
se realizarão em Itaporanga nos dias 05 de maio, 07 de julho, 15 de setembro,
10 de novembro e 09 de fevereiro de 2012, sempre que possível as quintasfeiras. Foram apresentados, também, propostas para capacitação do Conselho
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com cursos e palestras. Suiane apresentou a propostas de cursos sobre
“Administração Ambiental” e “Turismo Ambiental”. A participante Rosa Penzza
propôs, também, um curso sobre “Fortalecimento Institucional” e outro de
“Fomento de Produtos do Turismo com Base Comunitária”, além de uma
palestra sobre “Tematização da Estrada Arraial D’Ajuda – Trancoso”. O
Conselheiro Luiz Antônio Ramalho também propôs uma palestra sobre
“Licenciamento Ambiental”. Ainda com encaminhamentos em aberto o Sr.
Railto manisfestou preocupação com a possibilidade de fechamento da estrada
que liga Trancoso a antiga ponte do Pica-pau, em porção localizada no interior
da propriedade do Sr. Moacyr de Andrade. Ao término dos encaminhamentos
foi apresentada uma pré-pauta para a próxima reunião, sendo: (1) Eleições e
posse do vice-presidente e secretária executiva do Conselho do RVSRF; (2)
Planejamento orçamentário da UC; (3) Palestra de Rosa Penzza sobre
“Tematização da estrada Arraial - Trancoso”; (4) Formação de grupo de
trabalho para cadastramento de proprietários e moradores; (5) Plano de
Manejo; (6) Explanação do Sr. Moacyr de Andrade sobre o fechamento da
estrada; (7) Projeto de sinalização da UC e; (8) Processo COELBA. Por fim
Suiane questiona se algum conselheiro tem algo mais a contribuir, não
havendo, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 13:30 e para
constar, eu Tiago Leão Pereira, Analista Ambiental do RVS Rio dos frades,
lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
conselheiros presentes.

SUIANE BENEVIDES MARINHO BRASIL PAULO MARCOS OLIVEIRA MACHADO –
VIVIANE FERNANDES –
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