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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2003
Ata de reunião aos 10 (dez) dias de mês de dezembro de 2003, às 17:30 horas, reuniram-se
na sede da Associação situada na Rodovia do Turismo, Km 01, no município de
Bonito/MS, os sócios e diretores da Associação Amigos do Mimoso, sendo tratados os
seguintes assuntos: 1) O Presidente inicia a reunião, cumprimentando todos os presentes e
devido à participação de alguns convidados, solicita uma breve apresentação para que
todos possam se conhecer e saber quais as atividades profissionais exercidas por cada um.
Após as apresentações, o Presidente comenta que o Prefeito irá sancionar a Lei que cria o
Fundo Municipal do Meio Ambiente. Este fundo, proveniente do recolhimento do ICMS
Ecológico, será administrado pelo COMDEMA e atingirá aproximadamente a ordem de
setecentos mil reais por ano. O Sr. Sovernigo, novo Secretario Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pecuária de Bonito, expõe que como Presidente do COMDEMA
irá convidar o Sr. Nereu Fontes (IMAP) e o Sr. Márcio Porto Carreiro (Secretário Estadual
de Meio Ambiente) para participarem de uma reunião do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, que na oportunidade será reivindicado que todas as licenças (prévia, instalação e
operação) sejam emitidas pelo COMDEMA, visando agilizar estes processos. 2) Dando
prosseguimento a reunião, O Presidente explica que o motivo de ter convocado esta
reunião, foi para saber qual a opinião dos associados em relação à alteração da base de
atuação, onde a missão desta entidade, além de desenvolver trabalhos ambientais no rio
Mimoso, seria ampliada para a defesa de todos os rios da Serra da Bodoquena, inclusive
os urbanos. Continuando, explica que a responsabilidade da entidade será ainda maior em
prol do meio ambiente, devendo todos ter consciência que através da ampliação, maior
também serão as responsabilidades dos que estiverem envolvidos. O Sr. Neto Daubian
expõe que está muito satisfeito com a iniciativa, pois acredita no fortalecimento da
associação, envolvendo todos os rios da região. O Dr. Moacyr Lopes, questiona se vai
haver uma diretoria responsável por cada rio. O Presidente comunica que a proposta inicial
seria criar diretorias ou comissões específica de cada rio, sob a direção de um
coordenador. Comenta ainda, que com a ampliação, a entidade necessitaria contratar
técnicos para desenvolver projetos ambientais, aumentariam os trabalhos de sensibilização
ambiental, garantindo uma sociedade mais preocupada em preservar o meio ambiente,
prestaria também maior apoio as autoridades, atendendo assim os anseios da comunidade.
Desta forma, o Presidente coloca a proposta em votação. Todos votam a favor da
ampliação da base de atuação da associação Amigos do Mimoso, para a defesa de todos os
rios da Serra da Bodoquena e seu entorno. O Presidente comenta que o primeiro passo
agora é reformular o estatuto social, e para isto precisa de voluntários para redigir este
documento. Sendo assim, a Sra. Vivian assume a função de coordenadora da comissão que
irá reformular o estatuto, sendo esta, formada pelo Presidente Eduardo Coelho, Dr. Adílio,
Sr. Sovernigo e Sr Fabrício. O Presidente informa que a comissão que irá redigir a minuta
de estatuto, ao longo dos trabalhos, irá consultar alguns sócios a respeito de algumas
diretrizes que devem constar neste documento e após, será levado para aprovação em
Assembléia Geral. O Presidente solicita que seja sugerido um prazo para entrega da
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reformulação do estatuto, sendo aprovado a data até o dia 15 de fevereiro de 2004.
O Presidente coloca em votação também, a possibilidade de mudança de sede, visto que
hoje a entidade funciona juntamente com a ATRATUR. O Presidente sugere alguns locais
como a sala ao lado do COMTUR ou na central de reservas da Boca da Onça, ou a
construção uma estrutura no Sindicato Rural para comportar tanto os Amigos do Mimoso,
como também a ATRATUR. Todos são favoráveis as duas primeiras sugestões, em virtude
das vantagens que a entidade poderá obter se estiver sediada em um local mais visível. O
Dr. Adílio, Chefe do Parque da Serra do Bodoquena/IBAMA, elogia a iniciativa
do Presidente e propõe a troca de nome de associação para instituto. Alguns nomes são
sugeridos pelos presentes, como Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, Instituto de
Proteção dos Rios Cênicos da Serra da Bodoquena e Instituto de Conservação da Natureza
da Serra da Bodoquena, sendo o primeiro o mais apreciado, mas a definição final do novo
nome se dará na Assembléia Geral de aprovação do novo Estatuto Social. O Presidente
questiona se algum associado ou convidado tem mais alguma sugestão a propor. Não
havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos. Sendo o que foi tratado, lavrou-se a
presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pela secretária da
associação.
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