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

ATA DA X REUNIÃO E 7a DO CONSELHO CONSULTIVO DO REFÚGIO DE
VIDA SILVESTRE DO RIO DOS FRADES, 23/10/2012
Aos 23 dias do mês de outubro de 2012, na localidade de Itaporanga,
município de Porto Seguro, Bahia, conselheiros e convidados se encontraram
para a X Reunião do Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre do Rio
dos Frades, sétima reunião ordinária, com pauta: Leitura da ata da reunião
anterior, alteração da representação do Conselho; Apresentação sobre o
Mosaico (MAPES); Esclarecimento sobre a atuação dos órgãos; e o que
houver. Estavam presentes 5 (cinco) conselheiros sendo Suiane Benevides
Marinho Brasil (ICMBio), Moacyr de Andrade (proprietário de terras do
RVSRF), Luciana Felix (Sociedade Amigos de Itapororoca), Fernando
Damasceno (Ambiental Bahia Ltda.) e Cláudio A. Barreto (Associação dos
Moradores de Itaporanga); 1 (um) suplente Francisco Oneizete Araújo
(ICMBio), além de mais 1 (um) participante devidamente registrado em lista de
presença anexo. A reunião teve início aproximadamente às 10 horas e 15
minutos, com a apresentação de Suiane sobre a frequência das entidades
integrantes do conselho e as que vem faltando com frequência. Suiane apontou
que a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro e suplente faltaram 5
vezes e INEMA e Capitania dos Portos com seus respectivos suplentes
faltaram 6 vezes seguidas. Suiane informou que segundo o Regimento Interno
as entidades deveriam ser excluídas e que elas já foram notificadas sobre as
ausências. Os conselheiros, entretanto, optaram por haver mais uma
notificação às entidades faltantes. Em seguida Luciana leu a Ata da reunião
anterior (IX. Reunião e sexta ordinária) que após algumas alterações foi
aprovada pelos conselheiros presentes. Após a ata, Moacyr disse que vai dar
apoio para o PAT Ecosmar e Coral Vivo para atuarem na praia de Itaquena.
Moacyr disse que fornecerá um quadriciclo usado e um funcionário para o PAT
Ecosmar. Luciana disse que a Associação do Condomínio de Itapororoca pode
dar um apoio ao PAT Ecosmar com seus funcionários se for apresentado
algum projeto à Associação. Fernando falou sobre as associações e
cooperativas deveriam fazer limpeza das praias aliada à reciclagem dos
resíduos. Luciana disse que as pessoas da região não tem ação para esse tipo
de trabalho. Em seguida, Suiane fez uma apresentação sobre o Mosaico de
Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia - MAPES/BA. A apresentação sobre
a Atuação dos órgãos foi remarcado para a próxima reunião, devido o baixo
quorum. No “O que houver” Suiane falou que o Edital para concorrer à
Consultoria de Socioeconomia para Plano de Manejo do RVS Rio dos Frades
já foi aberto e apresentou detalhes sobre a mesma. Em seguida, Suiane falou
que Paulo Marcos (Pita) fez um pedido de autorização para a instalação de
uma casa de madeira no local de sua antiga (recentemente destruída por um
incêndio criminoso). Moacyr disse que fará uma carta de Comodato
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autorizando o Paulo Marcos com prazo indeterminado de permanecer no atual
local onde ele se encontra. Todos os conselheiros aprovaram a construção. Por
fim, foi marcado a reunião do GT dos proprietários para discussão de regras e
uso para o dia 13/12 e a próxima reunião do Conselho do RVS para o dia
14/12. A reunião foi encerrada às 11:40 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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