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

ATA DA V REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
DO RIO DOS FRADES, 08/12/2011.
Aos 08 dias do mês de dezembro de 2011, na localidade de Itaporanga, Distrito de Porto
Seguro, Bahia, realizou-se a V Reunião do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida
Silvestre do Rio dos Frades, segunda reunião ordinária, com pauta: avaliação da
efetividade do conselho consultivo, plano de trabalho do conselho consultivo para 2012,
apresentação dos resultados do diagnóstico dos proprietários e moradores do RVS do Rio
dos Frades, e o que houver (vide convite anexo). Estavam presente 06 (seis) conselheiros:
Suiane Benevides Marinho Brasil (ICMBio), Elma Chaves (Instituto Joana Moura), Luciana
Felix (Sociedade Amigos de Itapororoca), Adenilson Oliveira Braz (Terra Indígena
Imbiriba), Moacyr Costa Pereira de Andrade (proprietário de terras no RVSRF) e Railto
Braz (morador do RVSRF), 3 (três) suplentes Paulo Marcos O. Machado (morador do
RVSRF), Claudio Alves Barreto (Associação de Moradores de Itaporanga) e Francisco
Oneizete Araújo (ICMBio) além de outros 17 participantes devidamente registrados em lista
de presença em anexo. Suiane deu início à reunião às 10:00 horas, pedindo que todos se
apresentassem, como de praxe, leu a pauta da reunião e perguntou se algum dos
conselheiros tinha algo para acrescentar e em seguida pediu ao Oneizete, analista do
ICMBio, que fizesse a leitura da Ata da IV reunião do conselho RVSRF que, com pequenos
ajustes, foi aprovada pelos presentes. Moacyr pediu que fosse acrescentada à ATA
anterior que quando comprou a Itaquena, o Dr. Ribeiro (seu antecessor) já criava búfalos e
Moacyr comprou a fazenda e com os animais dos herdeiros de J. Ribeiro. Railton
contrapôs dizendo que já residia na região e não haviam búfalos. Os mesmos foram
informados que a ATA deveria constar as discussões da reunião anterior e que tais dizeres
constariam na ATA da presente reunião. Dando início à pauta, Suiane falou sobre a
efetividade do Conselho Consultivo do RVS do Rio dos Frades em 2011, com breve leitura
sobre as diversas pautas, votações dentre outras realizações e metas institucionais. Em
seguida Suiane passou um questionário sobre o entendimento dos conselheiros e outros
presentes sobre o RVSRF, seguindo com uma atividade participativa onde três grupos
foram montados para falar sobre (i) Demandas do Conselho, (ii) Demandas do Refúgio de
Vida Silvestre do Rio dos Frades e (iii) Quem são os responsáveis pelas demandas. As
proposições dos grupos foram, em seguida, trabalhadas conjuntamente pelos presentes
como proposta de ação para 2012. Ao final fora montado um plano para as reuniões do
Conselho Consultivo do RVSRF para 2012 sendo: (i) dia 09 de fevereiro em Itaporanga
com exposição dos resultados dos questionários aplicados na última reunião, planejamento
orçamentário, plano de manejo e capacitação em plano de manejo; (ii) dia 12 de abril no
RVS do Rio dos Frades com temática segurança e guardas-parque, visitação dos
conselheiros na UC, estrutura de apoio diversos e capacitação para guias; (iii) dia 14 de
junho em Itaporanga com foco na tematização de acessos e trilhas, relato de fauna e flora
e capacitação em desenvolvimento sustentável; (iv) dia 2 de agosto em Itaporanga falando
sobre intercâmbio com outras UC, nacionais e internacionais e capacitação em
conservação ambiental; (v) dia 11 de outubro em Itaporanga com capacitação em
legislação ambiental e pauta ainda em aberto e; (vi) dia 6 de dezembro em Itaporanga com
capacitação em coleta de lixo e pauta ainda em aberto. Dando prosseguimento à pauta,
Tiago, analista do ICMBio, apresentou o andamento do Diagnóstico dos proprietários e
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moradores do Refúgio. O Sr. Moacyr perguntou sobre a publicidade do diagnóstico, sendo
informado que o mesmo ainda precisava de alguns ajustes para finalização e que sua
versão final escrita, quando finalizada, estaria à disposição para consultas. Já no “que
houver”, Tiago apresentou uma proposta de sinalização educativa que seria implementada
no RVS do Rio dos Frades, aproveitando a presença do Sr. Moacyr para perguntar se as
propostas placas poderiam ser instaladas em sua propriedade. O mesmo se manifestou
positivamente. Railto, em seguida, levantou em questão o retorno dos búfalos ao vale do
Rio dos Frades. Moacyr ressaltou que houve roubo em suas cercas, o que permitiu a
entrada de bubalinos no interior do RVSRF. Moacyr ainda convidou os analistas para
acompanhamento da vigilância sanitária que visitaria sua propriedade para cremação de
búfalos mortos. Ainda no “que houver” Luciana Félix leu uma carta da Sociedade Amigos
de Itapororoca com informação sobre liminar de suspensão do empreendimento do Hotel
Fasano/Bahia Beach Empreendimento. Segundo a mesma, a diretoria da Sociedade não é
contra o empreendimento, mas trabalha para que tudo decorra nos tramites legais,
inclusive relacionando documentos, estudos etc. que se cumpridos não resultaria nas
suspensões das licenças. Por fim, Ramalho, secretário municipal de meio ambiente, fez
uma breve apresentação sobre as atividades de sua secretaria, citando projetos como o
Plano Municipal de Resíduos Sólidos (previsto para 2012), metas de integração de meio
ambiente – turismo, apresentação de modelos de placas educativas do município etc.
Nada mais havendo, Suiane, fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das
deliberações, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Madalena Cangussú, membro da secretaria executiva do RVSRF,
lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais
conselheiros presentes.
SUIANE BENEVIDES MARINHO BRASIL RAILTO BRAZ DA CONCEIÇÃO ELMA CHAVES LUCIANA FELIX ADENILSON OLIVEIRA BRAZMOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE –
MADALENA CANGUSSÚ –
Aprovada em Itaporanga no dia 09 de fevereiro de 2012.

