ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RIO MIMOSO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES
DO RIO MIMOSO
ATA DE REUNIÃO Nº 03
DATA: Quarta-feira, 09 de janeiro de 2002.
LOCAL: Sede da Polícia Militar Ambiental de Bonito (MS)
OBJETIVOS DA REUNIÃO:





Retomar as atividades da Associação;
Expor as ações realizadas deste a última reunião;
Definir as ações a serem tomadas;
Discutir assuntos gerais de interesse da entidade;

RELAÇÃO DOS PRESENTES:










Sgt Claudeir Micolete, representante do 1º Sgt Sovernigo, diretor de Destacamento da
Polícia Militar Ambiental de Bonito (MS);
Cel. Sebastião Osmir Fonseca de Assis, pecuarista, proprietário da Fazenda Santa Marta;
Claudionor Trelha, ambientalista, coordenador de campo deste Projeto;
Daniel De Granville Manço, biólogo, gerente ambiental da Estância Mimosa;
Dr. Moacyr Lopes, médico, proprietário do Parque das Cachoeiras;
Eduardo Folley Coelho, engenheiro e empresário, proprietário da Estância Mimosa;
Maria Antonietta Castro Pivatto, bióloga, guia de turismo;
Neto Daubian, empresário, coordenador regional de Bonito no Programa Reserva da Biosfera;
Ramona Reverdito, proprietária rural;



Dando início aos trabalhos, ficou decidido por todos os participantes presentes, convidar os
proprietários do Alto, Médio e Baixo Mimoso, que tiverem em suas fichas cadastrais o interesse em participar das próximas reuniões da associação.



Ficou combinado para a próxima reunião que a convocação deverá ser feita com antecedência para dar tempo aos participantes e convidados poderem se agendar, como também foi
sugerido oferecer um churrasco aos participantes.



Foi proposto pelos participantes, para a próxima reunião, convidar:
Sr. Mário Dublaque, proprietário da agência e pousada Muito Bonito;
Taís Almeida Campos, guia de turismo de Bonito;
Proprietários das chácaras vizinhas da Sra. Ramona Reverdito;
Dr.Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, Promotor;
Jielin Wong , IDATERRA;
Sr.Geraldo Marques, Prefeito ;
Sr. Antônio Carlos Flores, chefe do escritório do SEMA;



Uma ação de emergência, tendo como prazo estabelecido até 21/01/2002, será a colocação
de sacos de terra pela Polícia Militar Ambiental, para tampar o buraco ocorrido na Cachoeira do Taíca.



Claudião relatou sobre o lixo encontrado na margem do rio Mimoso, na rodovia BonitoBodoquena, pertencente ao Sr. Élio Perin. Lixo de origem doméstica (provas, boletins escolares, etc), como também restos de matérias de construção. Neto Daubian ficou encarregado
de conversar com Sr. Élio Perin sobre o lixo encontrado, tentando conscientizá-lo para que
este fato não ocorra novamente.



Foi sugerido por Eduardo Coelho contratar a Janaina para fazer o serviço de secretariado
para a associação Amigos do Mimoso.



Daniel ficou responsável em preparar um artigo sobre os AMIGOS DO MIMOSO, expondo os trabalhos realizados pela associação e suas ações futuras, visando conscientizar os
proprietários rurais, como também servir de apoio para o fortalecimento da imagem da associação. Logo após a elaboração, este artigo será entregue ao Dr. Moacyr Lopes que encaminhará à rádio local ( FM Lago Azul ). Daniel também ficou encarregado de produzir um outro artigo para expor no site Portal Bonito.



Coronel Assis e o Dr. Moacyr mostraram-se satisfeitos com os resultados das ações que
vem sendo realizadas pela associação, pois constataram que as águas do rio Mimoso apresentam-se menos turvas.



Eduardo Coelho ficou encarregado de conversar com o Prefeito Sr. Geraldo Marques, sobre
a coleta de lixo na região dos Sem Terras, localizada na rod. Bonito/Bodoquena.



Daniel ficou responsável em conversar com Ivan Baptiston, para que ele exponha seu parecer referente ao Projeto Amigos do Mimoso e se dispôs a enviar cópia do Projeto ao biólogo
José Sabino. Eduardo também ficou encarregado de conversar com Valdemir Garcia Martins e com Ayrton Garcez, caso Ivan não apresente o seu parecer.



A pedido dos participantes, ficou decidido para próxima reunião, convocar Ivan Baptiston,
Ayrton Garcez e Valdemir Garcia Martins para um maior esclarecimento sobre a correção
do ante projeto, para Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Projeto Amigos do Mimoso.



Aprovado por todos os presentes, a transformação da Associação Amigos do Mimoso em
um ONG. Para que o processo ocorra, será preciso criar um estatuto e registrá-lo em cartório
como também ter a contabilidade organizada por um contador.



Daniel ficou responsável de enviar a AGTB, informações referentes às ações que estão sendo realizadas por parte da associação Amigos do Mimoso.



Ficou para a próxima reunião, decidir quando serão feitas as mudanças dos locais das placas
de conscientização dos Amigos do Mimoso.



Como sugestão, Claudião se propôs jogar as sementes de Aroeira e de outras raízes nativas
nas margens do Rio Mimoso, para que a mata se recupere por conta própria.



Levantou-se a necessidade de atenção especial em usar sementes de raízes nativas de forma
diversificada, evitando posteriormente problemas de desequilíbrios ambientais.



Eduardo informou ao Claudião que cederia um funcionário da Fazenda Estância Mimosa,
para ajuda-lo na distribuição dessas sementes nas margens do rio.



Ficou decidido traçar um plano de ação de demarcação da faixa de proteção permanente.
Claudião ficou responsável em fazer um levantamento das fazendas que estiverem precisando de uma ação emergencial de reflorestamento.



Não foi determinada a data para a próxima reunião, podendo haver uma convocação de emergência caso consiga-se o trator esteira D8 para construção de caixas de retenção.

