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

ATA DA IV REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 15/09/2011.
Aos 15 dias do mês de setembro de 2011, na localidade de Itaporanga, distrito
de Porto Seguro, Bahia, realizou-se a IV Reunião do Conselho Consultivo do
Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, com pauta: posse dos
conselheiros, revalidação do Regimento Interno, apresentação do Instituto
Joana Moura, apresentação do resultado da dinâmica do mapa falado,
operação búfalo zero, o que houver (vide convite anexo). Estavam reunidos 8
(oito) conselheiros: Suiane Benevides Marinho Brasil (ICMBio), Viviane
Fernandes (Instituto Joana Moura), Luciana Felix (Sociedade Amigos de
Itapororoca), Adenilson Oliveira Braz (Terra Indígena Imbiriba), Emanuelle
Cristina B. Rodrigues (Ambiental Bahia Ltda.), Paulo Marcos O. Machado
(morador RVSRF), Moacyr Costa Pereira de Andrade (proprietário de terras no
RVSRF) e Nelson Monteiro Machado (Colônia de Pescadores Z 22), quatro (4)
suplentes: Railto Brás da Conceição (moradores do RVSRF), Claudio Alves
Barreto (Associação de Moradores de Itaporanga), Francisco Oneizete Araújo
(ICMBio) e Raimundo José B. Cardoso (Associação Nativos de Caraíva) além
de outras pessoas devidamente registradas em lista de presença anexo.
Suiane deu inicio à reunião às 9 horas e 40 minutos falando sobre o conselho
consultivo, leu a pauta da reunião e perguntou se algum dos conselheiros tinha
algo para acrescentar à pauta; não havendo deu continuidade à reunião
identificando-se como responsável pelo RVSRF e pediu que todos os
presentes se apresentassem. Em seguida pediu ao Oneizete, analista do
ICMBio que lesse a Ata da III reunião do conselho RVSRF. Ao término da
leitura Suiane perguntou se todos estavam de acordo e se a Ata estava
aprovada; a conselheira Luciana pediu que constasse em Ata que Isabel ficou
de passar na obra e dar finalização à mesma e não apenas olhar a obra.
Dando continuidade a reunião Suiane convidou Gustavo (analista da
Coordenação Regional do ICMBio em Porto Seguro) para a entrega dos
diplomas aos membros do conselho do RVSRF. Após chamar os conselheiros
um a um para receberem o diploma, reuniram-se todos para foto; Suiane
explicou que existem entidades que já formalizaram a mudança de seus
representes no Conselho, como é o caso da Ambiental Bahia e Colônia de
Pescadores Z-22. Em seguida o Regimento Interno foi lido pelos analistas do
ICMBio Oneizete e Tiago, para sua revalidação, sendo sugerido pelo
conselheiro Raimundo, da Colônia de Pescadores Z-22, que alterasse o
período de tolerância para inicio da reunião, que ao invés de 1 hora passasse
para meia hora, o que foi aceito por unanimidade. Não tendo mais nenhuma
modificação no citado regimento, eu, conselheira Viviane dei inicio à
apresentação do Instituto Joana Moura, justificando a ausência de Elma
Chaves, presidente fundadora do mesmo. Durante a apresentação expliquei o
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surgimento do Instituto, os projetos em andamento e a parceria com Elma
Chaves Eco design e ainda a necessidade de parcerias com empresas e
empresários para que os projetos possam se sustentar. Aproveitado a
presença do Dr. Loredano Aleixo na reunião, apresentei-o como advogado do
Instituto. Após esta apresentação Suiane colocou a questão da secretaria
executiva do RVSRF, se continuaria ou não com o Instituto Joana Moura (JM);
todos os presentes concordaram que o Instituto JM continuasse na secretaria.
Intervalo para café e em seguida retorno da reunião com Tiago apresentando o
resultado da dinâmica do mapa falado, realizado na última reunião. Dr.
Loredano interrompeu para saber se as terras do falecido Marcelo Almeida
estão dentro do RVSRF e foi confirmado que as terras pertencentes à família
dele estão parcialmente sobrepostas à área do refugio. Foram apresentadas
separadamente no mapa as porções norte e sul do Refugio e tiradas às
dúvidas com relação a algumas indicações no mapa falado como os moradores
Neilton e “Chá Preta”. Este último foi identificado pelos presentes como
morador de um projeto fora do RVSRF. Dr. Loredano se identificou como
advogado de Pereira e se prontificou a ajudar o RVSRF na interlocução com o
mesmo e apresentação de documentos relacionados à Fazenda Mangatuba e
ao Sr. Marcelo Almeida que ele tenha disponível, além de auxiliar no que for
possível. Gerou uma discussão sobre quem é ou não proprietário de terras
dentro do Refugio. Suiane perguntou ao Sr. Moacyr sobre o SPU, que foi
respondido pelo Dr. Loredano. Encerrada a apresentação do mapa, Suiane
perguntou se alguém gostaria de dar alguma contribuição para o mapa e o Sr.
Moacyr disse que ficou muito bom. Ele falou sobre o advogado Robson que
queria escriturar alguns imóveis que ficavam dentro do refugio, achando que
com isso seus clientes teriam direito à indenização. O filho de dona Arcanja
discordou quando disseram que a mãe dele é vizinha do Sr. Moacyr. Daí em
diante o assunto gerou sobre a questão de titulação de terras e posse. Suiane
tomou a palavra e pediu para que Oneizete apresentasse a “Operação Búfalo
Zero”. Ele iniciou apresentando a legislação federal relacionada à ação e todo
passo a passo da operação para que todos entendessem. Disse que a equipe
de fiscalização foi formada por 3 fiscais de localidades diferentes e dois
policiais. Após apresentação do analista, Rosa Penzza pediu a palavra e
perguntou se já era fato consumado a questão dos búfalos, há quanto tempo
eles se encontravam na região e se tal retirada se tratava de algum programa
do governo federal. Suiane e Oneizete explicaram como está tramitando o
processo e que houve uma confusão de Rosa Penzza sobre a ação que se deu
sobre um problema local e não há nenhum programa governamental
relacionado. O Sr. Moacyr complementou que os búfalos permaneceram na
região por 42 anos. Em seguida foram feitos vários questionamentos sobre a
área de criação de búfalos levantada pelo Dr. Loredano. Adenilson falou que a
água do rio melhorou bastante após a saída dos búfalos e perguntou o que
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aconteceu com os outros “criadores”, referindo ao Simere e irmão que em
reunião anterior se auto intitularam criadores de búfalo também. Oneizete
deixou claro que a autuação se deu sobre a área afetada e que todos búfalos
foram retirados sob responsabilidade do Sr. Moacyr. Em seguida houve uma
discussão entre o morador Pita e Railton sobre direitos nas terras do refugio.
Seu Manoel disse que tem 44 anos e que os búfalos tem menos de 42 anos na
região. Ainda sobre os búfalos foi dito que o prazo de 90 dias para a retirada já
havia expirado e que se o Sr. Moacyr tivesse pedido pra prorrogar o prazo
dentro do tempo talvez ele teria sido aceito. Oneizete ainda deixou claro que
todo pedido deve ser formalizado. Suiane sugeriu que a data da próxima
reunião fosse alterada para 17 de novembro, sendo aceita por todos. A pauta
da próxima reunião será apresentação do diagnóstico de proprietários e
moradores do RVSRF, sugestões de projetos para 2012 e apresentação do
plano de trabalho do conselho para 2012. Suiane agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às 13 horas, e para constar, eu Viviane Fernandes,
membro da secretaria executiva do RVSRF, lavrei a presente ata, que lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.
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