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ATA DA VIII REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE
VIDA SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 14/06/2012.
Aos 14 dias do mês de junho de 2012, na localidade de Itaporanga, município
de Porto Seguro, Bahia, conselheiros e convidados se encontraram para a VIII
Reunião do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos
Frades, quinta reunião ordinária, com pauta: tematização de acessos e trilhas,
relato de fauna e flora da Unidade e o que houver (vide convite anexo).
Estavam presentes 9 (nove) conselheiros sendo Suiane Benevides Marinho
Brasil (ICMBio), Maria Isabel (proprietário de terras do RVSRF), Luciana Felix
(Sociedade Amigos de Itapororoca), Paulo Marcos O. Machado (morador
RVSRF), Elma Chaves (Instituto Joana Moura), Adenilson Braz (TI Imbiriba),
Fernando Damasceno (Ambiental Bahia Ltda.), Jânio Botelho (Secretaria
Municipal de Obras) e Ridson Sales (INEMA); e 4 (quatro) suplentes sendo
Railto Braz (morador RVSRF), Moacyr Costa Pereira de Andrade (proprietário
de terras no RVSRF), Raimundo Cardoso (ANAC) e Euclides Senna (INEMA),
além de outros 17 (dezessete) participantes devidamente registrados em lista
de presença anexo. A reunião teve início aproximadamente às 9 horas e 30
minutos, com leitura da pauta. Devido o grande número de participantes,
Suiane fez esclarecimentos sobre o regimento interno e reforçou que os temas
não relacionados ao RVSRF sejam levados ao órgão responsável por cada
situação e tendo relação com a Unidade entraria em pauta em “o que houver”.
Seguiu-se com a leitura da ata da última reunião, sendo aprovada por todos
sem alterações. No entanto, o suplente Moacyr sugeriu que fosse feita uma
nova reunião com visita na UC, pois diversos conselheiros não puderam
participar da reunião de abril. A proposta foi aprovada pelos conselheiros, com
sugestão de mudança das próximas reuniões para as terças-feiras. Dando
seguimento à pauta, Tiago fez uma breve apresentação sobre a fauna e flora e
procedimentos para autorização de pesquisas na UC. Railto colocou em pauta
que alguns “usos errados” acontecem na área da UC, mas que ele próprio não
poderia proibir. Suiane explicou que os próprios moradores, mesmo não
intervindo, podem ajudar denunciando as ações ilegais. Elma Chavez fez
sugestões para que entrasse em pauta para próxima reunião
encaminhamentos sobre um possível manejo do bagre-africano na bacia do
Rio dos Frades. Suiane deu continuidade falando sobre uso público,
sinalização e obrigações do ICMBio e proprietários referentes a este uso. A
conselheira Isabel Chaves sugeriu que seja feito um grupo a parte para que
estas questões de uso nas propriedades privadas sejam levantadas e
devidamente formalizadas e encaminhadas ao Conselho Consultivo. Moacyr
levantou que o Plano de Manejo deveria ser feito previamente para
implementação do uso público. Em “o que houver” o Sr. Moacyr pediu que
fosse inserida na pauta da próxima reunião discussões sobre a APA sobre o
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banco de Abrolhos. Suiane informou que o assunto não diz respeito ao
Refúgio, mas poderia convidar algum representante da Coordenação Regional
para esclarecimento aos Conselheiros. O procurador do ICMBio, Pedro Diniz,
chamou atenção que essa pauta não poderia ser confundida com pauta do
Refúgio ou mesmo da CR, pois a criação da UC será discutida nos fóruns
apropriados e, se efetivada, terá uma estrutura e gestão à parte que será
planejada pelas diretorias do ICMBio em Brasília. Suiane reforçou que não será
aberto espaço para discussão e tratará somente de apresentação, havendo
outros espaços adequados para o debate. A próxima reunião do Conselho
Consultivo foi antecipada para terça-feira, 07 de agosto, e terá também uma
visita à UC. As demais reuniões do corrente ano terão datas redefinidas
futuramente, no entanto ficou estabelecida como pré-pauta para a reunião de
outubro alguns esclarecimentos sobre a atuação de diferentes órgãos públicos
que possam atender as diversas demandas do Conselho e apresentação sobre
o MAPES. Suiane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
aproximadamente às 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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