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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2004
Ata de reunião aos 09 (nove) dias de mês de fevereiro 2004, às 19:30 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 em
seguida passa a palavra ao sócio Fabrício que informa sobre a reformulação do Estatuto
Social. Comenta que ele a sócia Vivian revisaram a proposta encaminhada pelo Presidente,
sendo necessário apenas algumas alterações. O sócio Adílio propõe incluir também no
estatuto, ações culturais e sociais. O Presidente comenta a importância dessas ações
estarem diretamente ligadas as questões ambientais. Informa que as alterações do Estatuto,
bem como a eleição de nova diretoria, deverão ser aprovados em Assembléia Geral, visto
que o mandato venceu em dezembro de 2003. Finalizando, explica que talvez não seja
possível cumprir o prazo para entrega da entrega de reformulação do estatuto, previsto para
até o dia 15 de fevereiro. 2) O Presidente informa que a associação está aguardando o
parecer da ATRATUR referente à mudança de sede para o prédio da Central de Reservas
da Boca da Onça. Explica que o Sr. Cláudio, presidente da ATRATUR, se mostrou bastante
favorável em relação à mudança de sede, necessitando aprovar entre os associados em
Assembléia Geral. Continuando, expõe que a proposta feita ao proprietário da sala foi um
prazo de carência no aluguel durante seis meses, porém até o presente momento de
negociação, consegui-se três meses, mas talvez esse prazo seja aumentado, visto a grande
a possibilidade da ATRATUR estar junto com o Instituto. 3) Presidente comenta que após
a criação de instituto, será necessário contratar um técnico e uma estagiaria. Questiona aos
sócios que participam do COMDEMA se há possibilidade do instituto apresentar projetos,
principalmente durante a sua fase de consolidação. A sócia Vivia comenta que o conselho
está reformulando o regimento interno para definir quais tipos de solicitações serão
atendidas e contempladas com os recursos provenientes do fundo municipal de meio
ambiente. O sócio Adílio reforça comentando que o momento é oportuno para a
apresentação de projetos ao conselho. Desta forma, o Presidente propõe elaborar um
projeto referente à confecção de um site exclusivo do IASB, contendo diariamente notícias
ambientais, exposição de artigos científicos, eventos ligados ao meio ambiente, legislação
ambiental e demais informações relevantes. O presidente expõe que também poderia ser
apresentado um projeto para criação de uma cartilha informativa, explicando o que é mata
ciliar, unidades de conservação, entre outros temas de importância. O sócio Fabrício
comenta que irá pesquisar sobre projetos de educação ambiental e de resíduos sólidos. O
sócio Claudião comenta que a comunidade utiliza as sacolas de supermercado para
armazenar o lixo doméstico e seria interessante padronizar as sacolas com cores distintas
para a reciclagem de lixo. O Presidente informa que a associação Amigos do Mimoso
buscou esta parceria com os supermercados, mas poucos se mostraram receptivos e os
favoráveis não colocaram em prática. Poderia funcionar, continua o Presidente, se o
Instituto conseguisse recursos para doar as sacolas a estes estabelecimentos. O sócio Daniel
propõe apresentar um projeto para criação de um viveiro. O sócio Adílio lembra que o
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“Encontro da Mulher Rural” também poderia ser tema de projeto. Informa ainda, que havia
anteriormente proposto a rádio FM Lago Azul, o “Minuto Ecológico”, podendo esse
espaço ser utilizado pelo Instituto, como também aproveitar o espaço adquirido no jornal
O Bonitense “Parque Informa”, criando o IASB (Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena) Informa”. 4) A sócia Tietta comenta sobre as reformas do Balneário Municipal
e expõe que Secretaria de Meio Ambiente está preparando placas informativas, buscando
sensibilizar a comunidade e os visitantes, não alimentar os peixes. Comenta que conversou
com a Paula a respeito das placas conter a logo da associação e informa que ela gostou
muito da sugestão, necessitando a entidade entrar em contato para acertar os detalhes. 5) O
Presidente informa que o sócio Sovernigo não pode estar presente nesta reunião devido a
diversos compromissos assumidos a cargo de Secretário de Meio Ambiente, mas que entrou
em contato com a associação informando que pretende antes do carnaval, mobilizar a
comunidade bonitense, juntamente com o apoio dos universitários, na campanha de limpeza
dos córregos urbanos. A sócia Tietta sugere a Secretaria de Meio Ambiente lançar um
concurso na rádio, mobilizando os bairros e os que arrecadarem mais lixos serão
premiados. 6) A sócia Vivian se propõe a fazer um relatório de reuniões do COMDEMA
para ser entregue a associação. O Presidente informa que todas as atas do conselho são
repassadas para associação e a mesma divulgas no site da ATRATUR. A secretária Janaina
comenta que há meses não recebe as atas do COMDEMA e que já solicitou para a Elis. 7)
Presidente informa que as máquinas da AGESUL estão realizando os serviços de
manutenção na rodovia MS 178 Bonito/Bodoquena e em breve irão construir as caixas de
retenção, evitando que as águas pluviais cheguem no Rio Mimoso e no Rio do Peixe.
Solicita que a associação entre em contato com o Sr. Reinaldo – AGESUL, pedindo que a
500m do rio não seja realizado o alargamento da rodovia. 8) Finalizando, Presidente
questiona se os sócios teriam mais alguma sugestão ou comentário.Não havendo
manifestação, o Presidente encerra os trabalhos. Sendo o que foi tratado, lavrou-se a
presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.
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