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ATA DE REUNIÃO Nº 02/03
Ata de reunião aos 21 (vinte e um) dias de mês de maio de 2003, às 19:00 horas, reuniramse na sede do COMTUR, situada na Avenida Pilad Rebuá, no município de Bonito/MS, os
sócios e diretores da Associação Amigos do Mimoso, tendo como convidados Andréia
Zamboni e Hamilton de M. Fernandes – Fundação Neotrópica do Brasil, Edmundo Costa
Junior – Biólogo Abismo Anhumas, Sr. Taíca – Cachoeiras do Mimoso, Dr. Laércio
Ferreira de Miranda e o Sr. Juca - Proprietários Rurais, sendo tratados os seguintes
assuntos: 1) Lida e aprovada ata anterior se ressalvas. 2) O Presidente cumprimenta a todos
e dá inicio a reunião, comunicando que a associação já tem o seu Estatuto Social
registrado em cartório, bem como o CNPJ, ficando estes documentos arquivados no
escritório da entidade para posterior consulta dos associados. 3) O Presidente explica que o
Conselho Municipal do Meio Ambiente abriu uma cadeira para as ONG’s Ambientalistas
de Bonito. Desta forma, a associação dos Amigos do Mimoso participará, através da
nomeação da sócia Vivia Ribeiro Maria, como representante titular e o cargo de suplente
ficará para a Ong Brasil Bonito, sendo esta indicação referendada por todos os presentes. 4)
Referente à determinação da periodicidade das reuniões da associação, o Presidente solicita
aos associados que apresentem as suas propostas. Após algumas sugestões, ficou deliberado
que a diretoria irá reunir-se uma vez por mês. Já a associação marcará reunião com os seus
associados a cada dois meses, optando pela terceira semana do mês. Caso houver
necessidade, poderá ainda, sem período estipulado, acontecer reuniões extraordinárias. 5)
Presidente informa que durante o período de dois a seis de junho acontecerá a Semana do
Meio Ambiente, evento que contará com o apoio da polícia Militar Ambiental, IBAMA,
SANESUL, COMTUR, ONGs e a comunidade local. Estão programados exposições,
palestras, apresentações, gincana, amostra de vídeos, plantio de mudas, tombamento
simbólico de árvores e outras atividades. Continuando, o Presidente comunica que a
associação Amigos do Mimoso foi convidada a participar deste evento e que irá
providenciar a confecção de camisetas a serem distribuídas aos sócios e também de
adesivos para venda durante a Semana o Meio Ambiente. Sobre a forma de participação, foi
sugerido através da sócia Sra. Vivian, a elaboração de um painel fotográfico, contendo
fotos das principais ações desenvolvidas pela entidade e sobre a o valor dos adesivos, foi
proposto pelos demais presentes, vender a um real. Presidente solicita a sócia Vivian, que
coordene as ações referentes à participação dos Amigos do Mimoso e finalizando, pede a
todos os presentes, que participem deste evento. 6) O Presidente comenta que para fazer
parte da associação Amigos do Mimoso, basta estar interessado em contribuir nas
melhorias das condições ambientais da microbacia do Mimoso. Referente a mensalidade, o
Presidente lembra que o pagamento deverá ser espontâneo, sendo que cada sócio poderá
pactuar com a diretoria um valor a ser determinado e que depois de aprovado passa a ser
obrigatório o pagamento mensal das mensalidades referente um período de seis meses.
Passando este prazo, poderão ocorrer novas negociações, caso uma das partes assim
desejar. Sobre a cobrança da anuidade, esta será obrigatória e corresponderá a um valor
simbólico de R$ 30,00. O Presidente solicita que o pagamento da anuidade seja feito até o
dia trinta de junho e informa que a secretária da associação irá entrar em contato com os
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sócios para verificar quem deseja contribuir com as mensalidades. 7) O Presidente
apresenta algumas atividades realizadas pela associação: a)Abertura de uma conta corrente
no Banco do Brasil; b)Através da solicitação da associação, a AGESUL já iniciou a
construção das caixas de retenção, evitando desta forma, que as águas pluviais canalizadas
na MS 178 (Estrada Bonito - Bodoquena) chequem no rio Mimoso e informa que as caixas
de retenção também estão sendo feitas dentro de algumas propriedades rurais. c)Envio do
ofício ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sr. Márcio Portocarrero, solicitando a
realização de um programa de monitoramento ambiental da Microbacia do Mimoso;
d)Envio do ofício ao promotor Dr. Luciano Laubet, solicitando que em alguns Termos de
Ajuste de Conduta, parte da verba fosse destinada aos Amigos do Mimoso, para ampliação
de suas atividades na defesa e conservação da microbacia do Mimoso; e)Encaminhamento,
ainda nesta semana, da documentação necessária para a associação fazer parte do CNEA
(Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista); f)Colaboração na colocação de duas
placas informativas, sendo uma instalada na rotatória do aeródromo e outra na entrada da
rodovia Bonito/Bodoquena; g)Colaboração com a quantia de duzentos reais para o
conserto da viatura da Polícia Ambiental; h)Divulgação, através da pintura da logo da
associação no trenzinho, pagando o equivalente a duzentos e cinqüenta reais; i)Doação de
dois latões de lixo dos Amigos do Mimoso para a paróquia da Igreja Católica;
j)Contribuição com quarenta reais para o pagamento do combustível a polícia ambiental,
pois necessitava retirar um cavalo morto que foi jogado as margens do rio Mimoso. 8)
Referente à elaboração da proposta de monitoramento e fiscalização da microbacia do
Mimoso, o Sr. Presidente solicita ao sócio Sr. Fabrício que apresente na próxima reunião
uma proposta mais concreta, contendo todas as informações necessárias para se fazer o
monitoramento do rio Mimoso. 9) O sócio Airton informa brevemente 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 concluído,
ficando agora no aguardo das definições do governo. Referente ao GEF - Fundo Mundial
para a Natureza (fundo perdido) ainda não está acertado que irá coordenar o projeto. 10) O
sócio Adílio comunica que durante a Semana do Meio Ambiente, o helicóptero do
IBAMA estará em Bonito, onde irá fazer o sobrevôo no rio Formoso e certamente poderá
também sobrevoar a região do rio Mimoso. O Presidente agradece o apoio e solicita caso o
sobrevôo venha a acontecer, que o helicóptero evite voar baixo e rodear a mesma
propriedade, evitando conflitos com os proprietários rurais. 11) Ficou decidido que para a
próxima reunião, a associação irá oferecer um almoço aos proprietários rurais, a fim de dar
continuidade ao trabalho de conscientização ambiental. Esta reunião está prevista para
acontecer na terceira de junho e o local proposto, será a chácara dos sócios Vivian e
Fabrício. 12) O Presidente encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se a
presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.
_____________________
Eduardo Folley Coelho

_____________________
Clademar José Sovernigo

_____________________
Vivian Ribeiro Maria

_________________
Yuri Fabiano Peralta Lopes

_____________________
Maria Antonietta Castro Pivatto

____________________
Fabrício de Souza Maria
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_____________________
Valdemir Garcia Martins

_____________________
Moacyr Lopes

_____________________
Daniel De Granville

_____________________
Claudionor Trelha

_____________________
Ramona Reverdito

_________________
Airton Garcez

_____________________
Sebastião Osmir F. de Assis

_____________________
Newton Daubian Filho

