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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 03/2004
Ata de reunião aos 12 (doze) dias de mês de março 2004, às 19:00 horas, reuniram-se na
sede da Associação situada na Rodovia do Turismo, Km 01, no município de Bonito/MS, a
Assembléia Geral da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RIO MIMOSO, ou pela forma
abreviada AMIGOS DO MIMOSO. O Presidente Eduardo Folley Coelho e demais
associados, convidam a Sra. Janaina Couto Mainchein para secretariar esta reunião, sendo
tratados os seguintes assuntos: O Presidente inicia a reunião, agradecendo a presença de
todos, e em seguida informa que na última reunião do ano passado, mediante a aprovação
da ampliação de base de atuação dos Amigos do Mimoso, passando a se tornar Instituto
das Águas da Serra da Bodoquena, foi criada uma comissão de reformulação do Estatuto
Social, na qual fez parte, juntamente com os sócios Fabrício, Vívian, Dr. Adílio e
Sovernigo. Desta forma, solicita ao sócio Fabrício maiores detalhes sobre as alterações
realizadas. O sócio Fabrício comenta que o IASB utilizará o CNPJ dos Amigos do Mimoso
e que o conteúdo do estatuto sofreu pequenas alterações, onde se buscou manter a essência.
O sócio Fabrício faz a leitura do novo Estatuto Social do Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena e após, é aprovado pelos presentes, assim como a nova denominação da
entidade, que passa a ser “INSTITUTO DAS ÁGUAS DA SERRA DA BODOQUENA”
ou pela forma abreviada “IASB”. 2) Em relação à eleição para nova diretoria do IASB, o
Presidente comenta que o mandato da diretoria atual venceu em dezembro do ano passado,
sendo necessário realizar uma nova eleição. Desta forma, o Presidente apresenta a proposta
de chapa, que após a leitura dos nomes indicados para do devidos cargos, inicia a eleição,
sendo aprovada e eleita por aclamação à chapa única para nova diretoria do IASB, no
biênio 2004/2006, composta da seguinte forma: Presidente: Eduardo Folley Coelho; VicePresidente: Vivian Ribeiro Baptista Maria, 1º Secretária: Janaina T. Carneiro da Cunha, 2º
Secretário: Yuri Fabiano Peralta Lopes, 1º Tesoureiro: Vilma de Fátima Aguiar Carbonaro,
2º Tesoureiro: Newton Leite Daubian Filho, Suplentes: Claudionor Trelha e Fernanda
Reverdito e no Conselho Fiscal: como Presidente: Hérico Monteiro Braga, Vice-Presidente:
Laércio Tadeu F. de Miranda e Secretário: Laurent Beaudet. Em tempo a nova diretoria
tomou posse, logo após a eleição. 3) O Presidente informa que registrou o domínio
www.iasb.org.br, como forma de garanti-lo ao Instituto. A primeira providência foi fazer a
inscrição, tendo já recebido o número identificador, necessitando apenas o Instituto enviar
os documentos para o registro. 4) Em relação à mudança de sede, o Presidente menciona
que este assunto já foi debatido em reuniões anteriores. Informa que foi conseguida
carência de 6 meses no aluguel, que corresponde ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Este prazo de carência dará condições do Instituto se fortalecer, sendo que as despesas
serão divididas com a ATRATUR, pois a intenção é que ambas entidades continuem
trabalhando em conjunto. Dito isto, o Presidente coloca em votação, sendo aprovado por
unanimidade a mudança de sede do IASB para a sala da frente do prédio da central de
reservas Boca da Onça, localizada na Av. Pilad Rebuá, nº 1186. Centro, Bonito/MS. 5) O
Presidente comenta ainda, que em reuniões de diretora, foi aprovado contratar o biólogo
Ronaldo Rodrigues da Silva, que será responsável pela elaboração e coordenação de
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projetos ambientais. A princípio, a contratação foi de meio período, até o IASB se
estruturar e poder contratá-lo por tempo integral. 6) O Presidente informa que em resposta
ao ofício encaminhado em agosto de 2003, pela Associação Amigos do Mimoso, o
coordenador do Laboratório do Instituto Pantanal Luiz Mário Ferreira (químico) e o técnico
de monitoramento hidrológico João Carlos A. Figueiredo estiveram em Bonito no dia 26 de
fevereiro, para uma visita técnica na microbacia hidrográfica do Rio Mimoso com o
objetivo de estudar proposta de monitoramento de suas águas. Dito isto, o Presidente
solicita ao sócio Fabrício maiores explicações, devido ao fato de ter acompanhando,
juntamente com o Ronaldo, os técnicos do Departamento de Recursos Hídricos da
SEMA/IMAP. O sócio Fabrício expõe que através deste trabalho será possível avaliar com
maior precisão a qualidade das águas e o estado de conservação desta microbacia, bem
como adotar medidas que contribuam com a recuperação da mesma. Nesta visita, foi
percorrido o Rio Mimoso com o propósito de definir pontos para coleta e análise da água.
Num primeiro momento foram selecionados 4 pontos para coletar água e realizar algumas
análises físico/químicas. A localização desses pontos permitirá monitorar áreas estratégicas
como suas nascentes, zonas de risco (estradas) e sua foz que se encontra no Rio Formoso.
Finalizando, comenta que os parâmetros que serão utilizados para analisar a qualidade das
águas do Mimoso serão definidos após a efetivação dos pontos escolhidos. 7) O Presidente
comenta que recebeu uma circular da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária,
informando a ocorrência de adequações do sistema de coleta de lixo, visando oferecer um
melhor atendimento a toda a comunidade bonitense, sendo que os resíduos secos e
molhados, estarão sendo coletados no mesmo dia pelo caminhão caçamba e pelo
compactador, respeitando a mesma rota e freqüência que existia anteriormente. Comenta
que a SEMAP está buscando parcerias com possíveis patrocinadores e instituições, e após,
solicita ao sócio Sovernigo explicação mais detalhada sobre os tipos de apoios
pretendidos. O sócio Sovernigo explica que a parceria seria para produção de embalagens
diferenciadas, bem como para a consolidação do programa através de consultorias
especializadas e a implantação de lixeiras e pontos de entrega voluntária. O Presidente
expõe que futuramente o IASB poderá desenvolver projetos em conjunto com a SEMAP. O
sócio Sovernigo expõe que a secretaria está trabalhando firme na implantação de um
laboratório de análise de águas dentro do Centro de Zoonose, podendo ser criado parceria
com o IASB. O Presidente solicita que o sócio Fabrício entre em contato com o sócio
Sovernigo para maiores informações sobre esta possível parceria. O sócio Dr. Laércio
também sugere a possibilidade do laboratório de análise de águas seja implantado
juntamente com o laboratório da saúde. 8) O Presidente apresenta a proposta de produção
de website da empresa Mega Center, a mesma responsável pela criação do site da
ATRATUR. O Presidente informa que a idéia é que o site do IASB tenha os mesmos
moldes da ATRATUR, onde todas as páginas serão desenvolvidas sobre um sistema de
banco de dados, permitindo, por meio de senhas a manutenção de todo o conteúdo. O valor
para o desenvolvimento do site é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a proposta de ter os
conteúdos: quem somos, notícias, parcerias, legislação, atas de assembléias e reuniões,
projetos em andamento, associados, localização, e-mail, links e usuários. O Presidente
expõe que a forma de pagamento é a combinar e acredita que mesmo sem este valor em
caixa, o Instituto deve providenciar a produção do site, pois este será um importante canal
de divulgação ambiental da região. Sugeridos pelos presentes incluir no conteúdo os itens
eventos, artigos e departamentos. Em seguida, o Presidente questiona se existe mais alguma
sugestão. Não havendo, coloca em votação a proposta de produção do site do IASB, sendo
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aprovado por todos os presentes. 9) O Presidente fala da ação que o IASB está planejando
“1º Pedágio Ecológico de Bonito”, que será realizada no dia 10 de abril, das 08:00 às
18:00 horas. Comenta que esta atividade visa arrecadar recursos para o IASB se estruturar,
ou seja, aquisição da mobília para o escritório e o pagamento da metade do valor do site.
Os pontos para a realização do pedágio serão em frente a Polícia Ambiental, no receptivo
da Gruta do Lago Azul e no Balneário Municipal. Serão vendidos adesivos dos Amigos do
Mimoso a R$ 1,00 (um real), camisetas do IASB no valor de R$ 20,00 (vinte reais) ou
25,00(vinte cinco reais) e o livro Serra da Bodoquena – História, Cultura e Natureza, de
Miguel Von Behr, doação do sócio Neto Daubian que disponibilizou 85 (oitenta e cinco)
exemplares para colaborar com as despesas do IASB, recebendo os agradecimentos do
Presidente pela iniciativa e colaboração, embora por compromissos de viagem, não pode
estar presente nesta reunião. Menciona ainda, que durante o pedágio, as pessoas
interessadas em filiar-se ao IASB poderão preencher a ficha de inscrição. Continuando, o
Presidente informa que serão distribuídos folhetos durante o pedágio, contendo
informações sobre o IASB e instruções de como o turista deve se comportar ao visitar os
ambientes frágeis da Serra da Bodoquena. Para viabilização da folheteria, o Instituto
buscará o apoio financeiro de algumas empresas, sendo 6 cotas no valor R$ 200,00
(duzentos reais) cada. Informa ainda, que este movimento necessitará da parceria da Polícia
Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, dos florestinhas e do apoio dos sócios no
comprometimento de participar durante toda a atividade, solicitando que após a reunião, os
interessados apresentem-se à secretaria do Instituto. Explica que no final do pedágio, os
participantes irão se reunir para avaliação das atividades e programar a próxima ação do
IASB. 10) Refere à manutenção das estradas, o Presidente comenta que a AGESUL,
atendendo ao pedido da ATRATUR, esta semana continua o trabalho de conclusão de
alargamento da estrada Bonito/Bodoquena , garantindo melhor visibilidade aos motoristas e
no final deste mês, conforme solicitação do Amigos do Mimoso, iniciará a construção das
caixas de retenção , evitando desta forma, que as águas pluviais cheguem no rios Mimoso e
Peixe. Comenta ainda, que segundo o Sr. Carlos Porto, Presidente da Fundação de Turismo,
o ofício da ATRATUR ao Governo do Estado, solicitando uma manutenção constante das
estradas turísticas, influenciou na criação de um relatório quinzenal, discriminando as
condições das estradas e as obras em andamento nas rodovias de MS, que será elaborado
pela Seinfra (Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Habitação), a pedido do Governador
Zeca. Finalizando, expõe que o Sr. Reinaldo, Coordenador da AGESUL de Miranda,
informou que também serão feitos os serviços de manutenção na estrada 21, que liga
Bonito a Aquidauana. 11) O Presidente apresenta a logomarca do IASB, criada pelo Sr.
Ronald Rosa, que gentilmente cedeu ao Instituto, sem custo algum. A sócia Simone explica
alguns detalhes, e ressalta que proposta de manter o peixinho dos Amigos do Mimoso na
logomarca do IASB foi devido ao fato de ser um símbolo bastante conhecido e também
uma maneira de mostrar que a partir dos Amigos do Mimoso se originou o IASB. Em
seguida o Presidente solicita que a logo seja passada a todos para apreciação. Após, o
Presidente coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade a logomarca do IASB. 12)
Nos assuntos diversos, o Presidente passa a palavra aos sócios para algum comentário. O
sócio Dr. Hérico expõe que muitos recursos existentes não são liberados ao poder público,
podendo futuramente o IASB colaborar através da execução de projetos ambientais. O
sócio Dr. Adílio 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 combinado foi de R$ 240,00 (duzentos
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e quarenta reais) até o viveiro se auto-sustentar, possibilitando o aumento no salário desses
funcionários. Serão três meses de experiência e a contratação será feita através do IASB,
conforme já aprovado pelo COMDEMA. 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, a serem repassados ao IASB. O
Presidente solicita que os documentos dos funcionários do viveiro sejam entregues no
escritório do IASB para registro com a data em 1º de março. Questiona se os recursos
obtidos com a venda das mudas poderão ser repassados ao IASB, sendo que o sócio Dr.
Adílio expõe que futuramente isto será possível. A sócia Paula comenta que a primeira
aquisição vinda do fundo Municipal de Meio Ambiente, foi à compra de um Uno 4 portas
para ser utilizado pela SEMAP e pelos técnicos do COMDEMA nos trabalhos de vistorias.
A sócia Fernanda informa que no dia 11 de abril será apresentado na Praça Central o filme
“Entre Rios” e que próximo à data do evento, estará enviado os convites. O Presidente
solicita que seja encaminhado um ofício ao Sindicato Rural agradecendo pelo espaço
cedido para a realização das reuniões. Finalizando, Presidente questiona se os sócios teriam
mais alguma sugestão ou comentário.Não havendo manifestação, o Presidente encerra os
trabalhos, constando em anexo, o nome dos participantes desta assembléia geral. Sendo o
que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr.
Presidente e pela secretária da associação.

_______________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente IASB

_______________________
Janaina Couto Mainchein
Secretária IASB

