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ATA DE REUNIÃO Nº 02/2004
Ata de reunião aos 21 (vinte e um) dias de mês de fevereiro 2004, às 14:30 horas, reuniramse na sede da Associação, situada na Rodovia do Turismo, Km 01, no município de
Bonito/MS, parte dos diretores da Associação Amigos do Mimoso, sendo tratados os
seguintes assuntos: 1) O Presidente inicia a reunião, cumprimentando todos os presentes,
e em seguida, expõe que a partir da transformação da Associação Amigos do Mimoso em
Instituto da Serra da Bodoquena – IASB, haverá necessidade da contratação de um técnico
para desenvolver e coordenar projetos ambientais. Desta forma, comenta que convidou o
biólogo Ronaldo Rodrigues da Silva, formado pela Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul, a participar desta reunião, solicitando ao mesmo que fale a respeito de suas
experiências profissionais. Em seguida, o Presidente sugere que o biólogo Ronaldo seja
contratado pelo IASB, sendo que a princípio a contratação seria de meio período, com
salário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o IASB se estruturar e poder contratá-lo por
tempo integral. O Presidente coloca em votação a contratação do Ronaldo, sendo aprovado
pelos presentes. O Presidente solicita ao sócio Dr. Adílio, entrar em contato com a Sra. Eza
para verificar a possibilidade da liberação do Ronaldo o mais breve possível, pois o mesmo
ainda está cumprindo aviso. 2) Em relação à reformulação do estatuto social, o Presidente
comenta que alteração sugerida pelo sócio Dr. Adílio será realizada, não havendo nenhuma
ressalva por parte do sócio Sovernigo, que também faz parte comissão responsável pela
reformulação desse documento. Continuando, expõe que será encaminhado aos demais
associados, para última revisão e após será levado para aprovação em Assembléia Geral. 3)
Sobre a proposta da mudança de sede, o Presidente informa que a associação está em
negociação com o Dr. Haroldo, proprietário do atrativo turístico Boca da Onça. Está sendo
solicitado prazo de carência de 6 meses no aluguel, sendo este no valor de 500,00
(quinhentos reais). Comenta ainda, que está aguardando a resposta da ATRATUR,
informando a aprovação se sede, onde a intenção é associação dos atrativos continuar
trabalhando em conjunto com IASB. Após a definição da ATRATUR e acerto no prazo de
aluguel, este assunto será apresentado na Assembléia Geral do IASB para aprovação. 3) O
Presidente comenta que irá solicitar a empresa Mega Center, responsável pela produção do
website da ATRATUR, o orçamento para a criação do website do IASB, pois acredita que
este será um importante meio de divulgação ambiental de região. 4) O Presidente lembra
que em reuniões anteriores foi sugerido manter o Peixinho, símbolo da logo da associação
dos Amigos do Mimoso na criação da logomarca do IASB. Questiona se todos concordam,
ficando aprovado manter o símbolo do peixinho, devido ao fato de ser bastante conhecido e
também uma maneira de identificar que a partir dos Amigos do Mimoso se originou o
IASB. O Presidente solicita que a sócia Simone fica responsável por este assunto. 5) O
Presidente informa que a secretária da associação irá confirmar a data da visita dos técnicos
da SEMA/IMAP, anteriormente programado para o dia 26 (vinte e seis) de fevereiro. Após
esta confirmação, entrará em contato com o sócio Fabrício e com o Ronaldo, para que
ambos acompanhem esses técnicos durante a visita, onde será percorrido o Rio Mimoso
com o propósito de definir pontos para coleta e análise da água. 6) O sócio Dr. Adílio
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expõe que o viveiro municipal já dispõe de cerca de 150 mil mudas, com 47 tipos diferentes
de espécie nativas. Para cuidar do viveiro, o COMDEMA irá contratar três funcionários
para trabalhar, sendo que o salário inicial será R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) até o
viveiro se auto-sustentar, possibilitando o aumento no salário desses funcionários. A
proposta do COMDEMA, sendo já aprovado pelos conselheiros, é que esta contratação será
feita através do IASB. As despesas com a contratação, encargos e demais necessidades
básicas do viveiro serão pagas com os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente,
administrado pelo COMDEMA, e serão repassados ao IASB. Finalizando, o sócio Dr.
Adílio informa que será feio um convênio, firmando esta negociação e em breve estará
entrando em contato com o IASB para maiores informações e esclarecimentos. 7) O
Presidente comenta que o prazo de mandato da atual diretoria venceu em dezembro de
2003, sendo necessário fazer uma nova eleição. Desta forma, fica aprovado agendar para o
dia 12 de março, uma Assembléia Geral para aprovação da reformulação do estatuto social,
eleição de nova diretoria e mudança de sede. 8) Finalizando esta reunião, o Presidente
propõe que seja realizada a primeira ação do IASB, através de uma mobilização ambiental
durante o feriado de Páscoa. Neste evento que será programado já com o envolvimento do
biólogo contratado, sugere que sejam vendidos adesivos e camisetas como meio de
levantar recursos para estruturação da sede do IASB e uma oportunidade de conseguir
novas filiações. Outra forma de obtenção de recursos seria buscar parcerias com empresas
locais interessadas em associar-se, devido ao passo importante que a associação tomou,
ampliando sua base de atuação para todos os rios da Serra da Bodoquena. Solicita que seja
feito um levantamento das empresas que possivelmente poderão vir a ser associada, para
que seja feita uma visita individual, no intuito de esclarecer as modificações ocorridas e
apresentar o IASB. Sugerido pelos presentes criar uma nomenclatura de acordo com o
valor estabelecido, sendo: Dourado, a empresa associada que colaborar com uma
mensalidade acima ou igual a 200,00 (duzentos reais); Pirabutanga, com valor a cima ou
igual a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); Curimba, acima ou igual a R$ 100,00 (cem
reais); Pial, acima ou igual a R$ 50,00 (cinqüenta reais); Lambari acima ou igual a R$
30,00 (trinta reais); Mato-Grossinho acima ou igual a R$ 20,00 (vinte reais) e Canivete com
valor acima ou igual a R$ 10,00 (dez reais). O Presidente questiona se há mais algum
comentário ou sugestão. Não havendo, 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

_____________________
Fabrício de Souza Maria

_____________________
Vivian Ribeiro Maria

_____________________
Adílio V. de Miranda

