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

ATA DA II REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 05/05/2011.
Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2011, na localidade Itaporanga,
município de Porto Seguro/BA, realizou-se a II Reunião do Conselho Consultivo
do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, com pauta: leitura e aprovação
da Ata da 1ª Reunião do Conselho Consultivo; eleições e posse do vicepresidente e secretaria executiva do Conselho do RVSRF; planejamento
orçamentário da UC; palestra de Rosa Penzza sobre “Tematização da estrada
Arraial-Trancoso e Trancoso-Caraíva; formação de grupo de trabalho para
diagnóstico de proprietários e moradores do RVSRF; plano de manejo;
explanação do Sr. Moacyr de Andrade sobre o fechamento da estrada que dá
acesso à antiga ponte do pica-pau; projeto de sinalização da UC; processo
Coelba; o que houver (vide convite anexo). Estavam reunidos sete
conselheiros: Suiane Benevides Marinho Brasil (ICMBio), Paulo Marcos
Oliveira Machado (morador do RVSRF), Maria Isabel Gouvêa Vieira Pacheco
Chaves (proprietária de terra no RVSRF) Viviane Fernandes (Instituto Joana
Moura), Luciana Felix (Sociedade Amigos de Itapororoca), Adenilson Oliveira
Braz (Terra Indígena Imbiriba), e Inaldo Dantas de Souza (Colônia de
pescadores Z-22) e, três suplentes: Railto Braz da Conceição (morador do
RVSRF), Cláudio Alves Barreto (Associação de Moradores de Itaporanga) e
Raimundo Cardoso (ANAC), além de outras pessoas devidamente registradas
na lista de presença em anexo. Suiane iniciou a reunião às 09:30 horas,
apresentando a pauta e explicando a ausência do Sr. Moacyr de Andrade,
assunto que seria, então, re-encaminhado para pauta da próxima reunião. Logo
em seguida, o Sr. Simiré interveio questionando a legitimidade do Conselho
que permite entre seus conselheiros invasores da Unidade, rebatido
prontamente pelo Sr. Railto que afirma que seu pai já morava na terra antes
mesmo da chegada dos proprietários atuais. Suiane levanta que a efetividade
no Conselho foi dada a quem de fato reside atualmente no RVSRF, pois são os
principais atores atuantes na Unidade, seja na proteção ou não, e que a
legitimidade legal tramita na justiça comum e não cabe, no momento, à
discussão interna ao Conselho. Pede, então, que a discussão seja interrompida
para retomada da pauta. Em seguida, pergunta aos Conselheiros presentes se
haveria nova pauta a ver na presente reunião. Não havendo manifestação
pelos presentes, pede para que os mesmos se apresentem e realiza a leitura
da Ata da I Reunião do Conselho Consultivo, que foi modificada pela correção
na denominação do projeto de tematização proposto por Rosa Penzza, sendo
este de Arraial D’Ajuda – Trancoso e também Trancoso – Caraíva.
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Intempestivamente o Sr. Railto encaminhou pedido sobre ação do ICMBio em
trechos de alagamento da estrada utilizada por estudantes que moram na
ocupação Pataxó e estudam na escola da Terra Indígena Imbiriba. O mesmo
foi orientado a procurar alguém que auxilie na formatação de um projeto para
intervenção na estrada vicinal, e o mesmo deveria ser encaminhado para
avaliação dos analistas do RVSRF. Em seguida, Suiane faz a leitura do papel
do vice-presidente e secretaria executiva do Conselho, segundo regimento
interno do Conselho do RVSRF, e abre à proposição de candidatos. O Instituto
Joana Moura, representados pela conselheira Viviane e pela participante e
presidente do Instituto, Elma, se candidataram à Secretaria Executiva, aceita
por unanimidade pelos Conselheiros. A votação da vice-presidência foi
encaminhada para pauta da próxima reunião, devido ausência de consenso na
indicação do (a) candidato (a). Dando andamento aos tópicos da pauta, o
analista Francisco Oneizete apresentou a estimativa orçamentária para o
RVSRF para o exercício de 2011. Durante a apresentação, Oneizete e Suiane
destacaram que parte dos gastos levantados para 2011, especialmente
aqueles derivados do Projeto Corredores, é um orçamento “previsto”, e carece
ainda da aprovação e descentralização do mesmo. Ainda sobre as previsões
orçamentários para o RVSRF, Rosa Penzza sugere que seja buscado modelos
de termos para captação de recursos com “mantenedores externos” ao
Governo. Por fim, Suiane chama atenção para os altos custos de manutenção
da estrutura básica, o que dificulta a instalação da uma base avançada da UC
no interior do RVS ou em Itaporanga. Em seguida a presidente do Conselho
cede a palavra à convidada Rosa Penzza para apresentação do Projeto de
Tematização das estradas-parque Arraial – Trancoso e Trancoso – Caraíva.
Dando seguimento a pauta, o analista Tiago apresentou a proposta para o
Grupo de Trabalho que fará o Diagnóstico dos moradores e proprietários do
RVSRF. O grupo proposto terá como integrantes os analista da Unidade, Tiago
e Oneizete, o morador do Refúgio, Sr. Railto, o proprietário Carlos Pinheiro e o
pescador Iuca de Souza Pereira, aprovado em consenso pelos Conselheiros.
Em seguida, Suiane apresentou os objetivos e funções legais de um Plano de
Manejo e como o mesmo é realizado. Rosa Penzza questionou como a UC age
sobre sua Zona de Amortecimento, dando a palavra à professora Graça da
Escola Municipal de Itaporanga que levanta o problema da existência dos
búfalos no vale do Rio dos Frades que, por exemplo, resulta no gosto
modificado na carne de peixes do rio. Em outra pauta, o analista Tiago
apresentou o Projeto de Sinalização de Limites para o Refúgio de Vida
Silvestre do Rio dos Frades. Adicionalmente ao proposto, a proprietária Maria
Izabel reforçou o compromisso de fazer mais uma placa, nos moldes
apresentados pelo próprio projeto, e que será instalada no ponto em que a
estrada do telégrafo entra no RVS, conforme sugestão dos Conselheiros e
demais presentes. Luciana Felix também propõe o financiamento de uma placa
à UC que será fornecida pela Sociedade dos Amigos de Itapororoca e instalada
nos limites deste condomínio, com objetivos de informação, devendo o layout
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da mesma ser elaborado pelos servidores do Refúgio. Fechando a pauta, os
servidores da COELBA Paulo César Lino de Jésus e Welington falaram sobre o
empreendimento que passará por um trecho do RVSRF. Apesar do
entendimento da importância do projeto que atenderá a 16 famílias da região
com impacto ambiental reduzido, os conselheiros entenderam que o mesmo
carecia informações sobre exatamente quantas árvores seriam suprimidas e
onde. Para isso fora levantado uma equipe de interessados que participarão de
uma vistoria juntamente com os analistas da UC e técnicos da COELBA,
sendo: os Conselheiros Adenilson e Paulo Marcos, os suplentes Cláudio e
Railto, além do Sr. Domingos, morador de Itaporanga, com data ainda a ser
definida. A Conselheira Luciana Felix ressaltou, ainda, que os servidores da
RVS do Rio dos Frades e APA Caraíva-Trancoso acompanhassem e
cobrassem a execução de compensações e/ou condicionantes ambientais e
socioambientais vinculadas às autorizações dadas no âmbito dessas UCs. A
mesma citou como exemplo a não conclusão de banheiros a serem instalados
na paróquia de Itaporanga, fato este que motivou solicitação à Sra. Maria
Isabel a apresentar um ofício ao Conselho com explicações sobre o
cumprimento das condicionantes resultante do evento 303 ART FESTIVAL. Ao
término dos encaminhamentos foi apresentada uma pré-pauta para a próxima
reunião, sendo: (1) Eleição da vice-presidência do Conselho do RVSRF; (2)
Apresentação do Instituto Joana Moura como secretaria executiva; (3) Leitura
do ofício, ou apresentação de representante, da Sr. Maria Isabel sobre o
cumprimento das condicionantes resultante do evento 303 ART FESTIVAL. Por
fim, não havendo mais questionamentos em pauta, Suiane 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 –
LUCIANA FELIX –
ADENILSON OLIVEIRA BRAZ –
MARIA ISABEL GOUVÊA VIEIRA PACHECO CHAVES INALDO DANTAS DE SOUZA -
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