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ATA DE REUNIÃO Nº 01/03
Ata de reunião aos 06 (seis) dias de mês de fevereiro de 2003, às 14:00 horas, reuniram-se
na sede da Associação situada na Rodovia do Turismo, Km 01, no município de
Bonito/MS, os diretores da Associação Amigos do Mimoso, sendo tratados os seguintes
assuntos: 1) O Presidente saúda a todos e dá inicio a reunião, comunicando que o Estatuto
Social dos Amigos do Mimoso encontra-se com o Dr. Hérico Braga, para ajuste final e que
provavelmente na próxima semana todo a documentação solicitada será encaminhada ao
cartório para a execução do registro civil da associação. 2) Dando continuidade, o
Presidente informa que o PRODETUR Sul solicitou a criação de um conselho entre os
municípios de Bonito, Jardim e Bodoquena, que será chamado de COMTURB. Este
conselho será de caráter consultivo para o PRODETUR Sul diante de suas prioridades que,
segundo o conselho são em torno de treze ou quatorze, sendo as duas primeiras o
saneamento básico de Bonito e o receptivo da Gruta do Lago Azul. O Presidente explica
que serão doze pessoas dos três municípios a participarem deste conselho, sendo que
Bonito deverá escolher dois representantes de iniciativa privada e dois representantes da
sociedade civil. Comunica que a associação foi convidada como membro da sociedade civil
para concorrer na formação deste conselho, sendo que o sócio Fabrício Ribeiro Maria foi
eleito como titular, representando os Amigos do Mimoso no Conselho Regional de
Turismo. 3) O Presidente relata aos presentes que no dia seguinte, 07 de fevereiro, as 14:00
horas no escritório da ATRATUR, acontecerá uma reunião com os engenheiros da
AGESUL de Miranda e de Jardim, Sr. Mônaco e o Sr. Orlando solicitando o cumprimento
da Lei nº 1.871 de 13 de julho de 1998, que trata da obrigatoriedade da construção de
caixas de retenção, evitando desta forma que as águas pluviais canalizadas na MS 178
(Estrada Bonito - Bodoquena) chequem no rio Mimoso. Expõe que o atendimento desta
solicitação contribuirá para o desenvolvimento de ecoturismo da região, com conseqüentes
ganhos sociais e particularmente uma grande conquista dos Amigos do Mimoso. O
Presidente propõe que o sócio Airton seja o coordenador técnico deste trabalho, ficando
assim aprovado. 4) O sócio Airton relata aos presentes, que o diagnóstico solicitado
através do Programa Pantanal Agenda Azul – Conservação do Solo e da Água e
Recuperação de Áreas Degradadas da Micro-Bacia do Rio Mimoso já está praticamente
concluído e, após o término deste trabalho serão indicadas algumas ações concretas de
recuperação ambiental do Rio Mimoso. 5) Sugerida através da sócia Vivian, a realização
de reuniões com os moradores do alto, médio e baixo Mimoso, com o objetivo de buscar
novas parcerias, como também explicar a importância dos trabalhos que vem sendo
desenvolvidos através da associação. O sócio Airton sugere que durante este encontro
sejam apresentadas algumas ações que possam criar alternativas econômicas dentro do
princípio da conservação ambiental. 6) Os sócios Fabrício e Vivian relatam que já
finalizaram o estudo de monitoramento do Rio Mimoso, sendo que este trabalho poderá ser
apresentado na próxima reunião. Na oportunidade, ficou decidido que a associação entrará
em contato com SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) para saber qual a instituição
responsável pelo monitoramento dos rios em Bonito e então enviar um ofício à mesma,
solicitando a possibilidade de incluir o Rio Mimoso nas próximas ações. 7) Como proposta
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para a próxima reunião a ser realizada provavelmente em meados de fevereiro, convidar os
técnicos que montam projetos para desmatamento, reforma de pastagem e lavouras. Os
convidados serão os Engenheiros Agrônomos José Egídio Peccini, Vidanês Cândido da
Silva e Elio Luis Perim, o Gerente do Banco do Brasil Sr. Raul Synésio Cardoso Braga , o
Coordenador Técnico Local do IDATERRA Sr. Edílson Shiota e o 1º Sargento da Polícia
Militar Ambiental Clademar José Sovernigo. 8) O Presidente encerra os trabalhos, sendo o
que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos
diretores presentes.
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