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

ATA DA IX REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 28/08/2012.
Aos 28 dias do mês de agosto de 2012, na localidade de Itaporanga, município
de Porto Seguro, Bahia, conselheiros e convidados se encontraram para a IX
Reunião do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos
Frades, sexta reunião ordinária, com pauta: formação de grupo de trabalho
sobre normas no RVSRF; apresentação sobre conservação do meio ambiente
e o que houver (vide convite anexo). Estavam presentes 8 (oito) conselheiros
sendo Francisco Oneizete (ICMBio), Moacyr de Andrade (proprietário de terras
do RVSRF), Luciana Felix (Sociedade Amigos de Itapororoca), Paulo Marcos
O. Machado (morador RVSRF), Adenilson Braz (TI Imbiriba), Fernando
Damasceno (Ambiental Bahia Ltda.), Cláudio A. Barreto (Associação dos
Moradores de Itaporanga) e Euclides Senna (INEMA); e 3 (três) suplentes
sendo Railto Braz (morador RVSRF), Raimundo Cardoso (ANAC) e Semiré (TI
Imbiriba), além de outros 12 (doze) participantes devidamente registrados em
lista de presença anexo. A reunião teve início aproximadamente às 10 horas e
30 minutos, com a leitura da pauta, apresentação dos presentes e leitura da ata
anterior, que será assinada na próxima reunião após considerações solicitadas
pelo Sr. Moacyr. Dando início a pauta, Tiago falou sobre a criação do Grupo de
Trabalho (GT) para tratar das regras de uso nas propriedades inseridas no
RVSRF. Além da chefe da UC e dos representantes das seis propriedades
(Sítio da Paz, Fazendas Bela Vista, Serra Azul, Mangatuba, Fazendas
Reunidas Itaquena e
Fazenda Jacumã), o GT contará com outros dois
conselheiros, Railto Bráz e Semiré, totalizando nove integrantes. A equipe do
RVSRF se comprometeu a contatar os proprietários para indicação de seus
representantes. Railto afirmou que também irá conversar com os familiares de
Arcanja para participação no GT, enquanto Moacyr ainda não confirmou se
participará do GT ou será representado pela filha Juliana. Semiré disse que
tem gente vendendo terras dentro do Refúgio. Moacyr pergunta quem são e
Semiré diz não saber, no que Moacyr acrescenta que é crime vender terras
dentro do Refúgio. Ainda sobre o GT, Railto questiona a participação de
pessoas que não sejam moradores, não tendo relação com a UC. Tiago explica
que é bom para o GT ter uma composição heterogênea, para incorporar
diferentes pensamentos e que as decisões do GT ainda serão apresentados ao
Conselho, devendo posteriormente ser incorporados ao Plano de Manejo da
Unidade. Dando seguimento à pauta, Tiago iniciou apresentação sobre
Estratégias para Conservação. Semiré e Pita ressaltam o recorrente problema
da apanha de tartarugas na região, enquanto Semiré e Marreco falaram sobre
os problemas na estratégia de conservação dos cavalos-marinhos na Praia do
espelho. Ainda motivados sobre a apresentação de Estratégias para
Conservação, Eudes, Luciana, Moacyr e outros participantes relataram o
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desmatamento que vem ocorrendo próximo a áreas urbanas, bem como o
problema de “competências” alegado pelos órgãos de fiscalização ambiental.
Os conselheiros falaram ainda sobre as regulamentações de pesca, tanto
relacionado ao defeso, tamanho mínimo dentre outras regras criticadas,
principalmente, pelo Sr. Paulo Marcos. Já nas considerações finais, ficou
estabelecida a data para próxima reunião como 23 de outubro, a ser realizada
com visita de campo no Refúgio. Moacyr levantou a possibilidade de visita na
Zona de Amortecimento da UC, mas os presentes não acharam interessante
uma vez que alguns conselheiros ainda não conhecem a Unidade e que a visita
na ZA tiraria o foco da reunião. Tiago relatou aos presentes que algumas
placas da UC foram depredadas e arrancadas. Outras, porém, foram
encontradas pelos servidores, e que esta ação representa crime de destruição
do bem público. Euclides divulgou aos presentes que haverá um debate entre
os candidatos a prefeito de Porto Seguro com foco em questões ambientais.
Os interessado poderão encaminhar questionamentos que serão selecionados
pelo próprio Euclides e pela Raquel (do ICMBio) que irão apresentar as
perguntas aos candidatos. O debate acontecerá no dia 10 de setembro na
Fundação BaoBahia em Porto Seguro. Tiago e Oneizete fizeram informe sobre
o resgate de pingüins que estão aparecendo nas praias de Itaquena, Jacumã,
Outeiro das Brisas e região. Os participantes foram aconselhados a tomar
cuidado com o bico dos animais durante o manuseio para evitar ferimentos.
Foram instruídos, ainda, a acondicioná-los em local seco (caixa com papel e/ou
pano), não alimentá-los e procurar encaminhá-los ou contatar o PAT
ECOSMAR em Porto Seguro. Moacyr disse ter entrado com novo pedido de
licença ambiental, em junho, para criação dos búfalos em sua propriedade. Por
fim, Tiago fez uma breve apresentação sobre o ICMBio, informando que
naquele dia a Instituição completava 5 anos de existência, sendo felicitada em
um ato simbólico com direito a bolo e parabéns pelos presentes. A reunião foi
encerrada por volta de 13 horas, e para constar, eu Francisco Oneizete Araújo,
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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