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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2004
Ata de reunião aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2004, às 17:00 horas, reuniram-se na
sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pílad Rebua, 1186 – Centro, no município de
Bonito/MS, os diretores do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, sendo tratados os
seguintes assuntos: 1) Agradecendo a presença dos membros da Diretoria, o Presidente dá
inicio a reunião apresentando o novo cartão de CNPJ contendo as alterações da razão social
e do endereço. Informa que a conta no Banco do Brasil também foi alterada e que a
declaração de utilidade pública, solicitada pelo IASB tem chance de ser discutida na
próxima reunião da Câmara. 2) O Presidente menciona que o IASB está formalizando
também a filiação dos antigos sócios, que desde o inicio da associação participam, mas que
ainda não possuem ficha de filiação. Em seguida apresenta a relação de novos associados
do IASB, conforme relação em anexo, sendo esta aprovada pelos presentes, com exceção
da Cooperar – Cooperativa de Ecoturismo e Educação Ambiental, ficando para ser
aprovada na próxima reunião mediante a apresentação dos devidos documentos. 3) O
Presidente faz um breve relato sobre a sua participação e dos demais membros da Diretoria
do IASB na reunião sobre a criação de uma OSCIP (Organização Social Civil de Interesse
Publico) em Bonito. 4) O Presidente comenta que foi levado ao conhecimento do Promotor
de Justiça de Bonito, o ofício encaminhado ao Secretário Márcio Portocarrero a respeito do
desmatamento de área às margens do rio Mimoso, sem respeitar a faixa de 150 mts, como
também o documento emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos em resposta ao ofício, informando que as devidas providências foram tomadas,
mas acrescentando que tanto SEMACT como o IBAMA autorizaram desmatamento na
região de Bonito, ressaltando que são necessárias ações conjuntas, a fim de monitorar os
licenciamentos para tal atividade. Desta forma, o Presidente comenta que Dr. Luciano irá
solicitar vistas ao processo e tomara as medidas punitivas cabíveis, evitando com isto que
os órgãos responsáveis autorizem o licenciamento indevido desta atividade. Continuando,
expõe que ficou agendado para amanhã a reunião com o Promotor, onde ele a sócia Vivian
irão falar a respeito do Viveiro Municipal. 5) Sobre a aprovação de uma cota de
combustível para uso em serviço, o Presidente primeiramente apresenta a previsão
orçamentária referente ao mês de maio, informando que a previsão de saldo é positiva se
todos os associados pagarem em dia as mensalidades, mas não havendo folga para arcar
com novos compromissos. O Presidente sugere que a funcionária Dielle seja ressarcida,
tendo em vista do gasto ocorrido durante a fase de captação de novos associados, mas ela já
está ciente que deverá evitar a utilização de veículo nas próximas visitas. 6) O Presidente
comenta que na reunião anterior de Diretoria havia sido aprovado a contratação da
funcionária Dielle. Entretanto não sendo deliberado o registro dos funcionários do IASB.
Diante o exposto, o Presidente questiona se todos aprovam, sendo todos favoráveis o
registro das funcionárias do IASB, devendo antes, verificar com o contador, a possibilidade
de duplo registro da funcionária Janaina, pelo fato de já estar registrada pela ATRATUR. 7)
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Referente à data da próxima assembléia geral do IASB, o Presidente solicita que esta fique
programada para o dia 26 de maio, às 19:00 horas, sugerindo convidar as autoridades
locais. Na oportunidade a sócia Janaina sugere que nesta reunião seja apresentado o filme
“Entre Rios e História” a após, a sócia Vivian comenta que poderá entrar em contato com a
nova padaria/confeitaria Colônia, no intuito de solicitar o patrocínio dos salgadinhos para o
evento, sendo todas as sugestões aprovadas pelos demais diretores. 8) Dando continuidade
aos assuntos da pauta, o Presidente comenta sobre o andamento de projetos. Em relação à
limpeza das estradas informa quais estradas serão contempladas na ação e comenta que a
intenção é buscar o apoio da Prefeitura de Bonito no sentido de disponibilizar o caminhão
para a coleta do lixo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na doação de sacos de
lixo. Ficou aprovado que o valor da cota de patrocínio ficará na ordem de R$ 100,00 (cem
reais), devendo definir na próxima reunião o número de cotas (12 a 20) e a data de
realização do evento. O Presidente comenta que esta ação deverá ser divulgada na rádio e
nos sites locais (ATRATUR, IASB, Portal Bonito, Bonitonline e Via Bonito). Pertinente ao
projeto das Placas, o Presidente comenta que esteve conversando com o Kiko e que o
mesmo aceitou fazer o projeto a risco. Explica que serão três tipos de placas. Uma irá
informar a distância a Bonito e estará localizada na saída de Campo Grande. Outras estarão
localizadas próximas de rios, contendo informações educativas e algumas localizadas nas
seguintes estradas: Turismo, Bonito 21, Bonito-Bodoquena, Aeroporto até o Rio da Prata,
Aeroporto até Guia Lopes , Aeroporto até Bonito, São Geraldo e a estrada vicinal da Gruta
do Lago Azul e do Balneário Municipal. A idéia é divulgar em todas as placas as
logomarcas da SEMAP, Prefeitura Municipal e empresa patrocinadora, sendo a realização
do IASB e COMDEMA. Referente ao projeto de Monitoramento das águas do rio Formoso,
a sócia Vivian comenta que ela e o sócio Fabrício estão empenhados para concluí-lo até o
final de maio. Finalizando, o Presidente comenta que ele e a sócia Vivian entraram em
contato com o Sr. Airton (IDATERRA), Sr. Sovernigo (SEMAP), Dr. Adílio (IBAMA) no
intuito de buscar a aprovação dos mesmos sobre qual entidade será responsável pela
administração do viveiro. Na ocasião, o Presidente comenta que fez questão de deixar claro
que a intenção do IASB é de colaborar , independente de quem assumir a administração,
seja a Fundação Neotrópica ou o próprio IASB. Sendo assim informa que todos foram
favoráveis a administração pelo IASB, podendo agora dar continuidade ao projeto do
viveiro que será encaminhado ao COMDEMA para firmar o convênio entre a Prefeitura e o
IASB. 8) Sobre a criação do grupo de trabalho “CALBON”, foi proposto convidar para
compor o grupo os empreendimentos Bonito Aventura, Parque Ecológico Rio Formoso,
Sesi, Baia Bonita, Balneário Municipal, Hotel Cabanas, Camping do Carlão e o
empreendimento visinho, Hotel Santa Esmeralda, Abismo Anhumas, Grutas de São Miguel
e a Sub Mundo, sendo que a coordenação do grupo de trabalho ficará a cargo da sócia
Janaina, gerente do passeio Bonito Aventura. O Presidente solicita que a primeira reunião
do grupo seja marcada até final de maio. 9) O Presidente solicita a opinião dos presentes a
respeito do compartilhamento do espaço do IASB com as Ong’s Brazil Bonito e Fundação
Neotrópica durante a Semana de Meio Ambiente, sendo exposto pelos presentes que para
fixar a identidade do IASB o ideal é ficar separada das demais. A sócia Vivian comenta que
a Paula (SEMAP) está programando para a próxima semana, uma reunião com os
representantes de entidades para discutir sobre a Semana de Meio Ambiente. 10) O
Presidente comenta sobre a necessidade do IASB aumentar o grupo de voluntários para
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colaborar nas ações que desenvolver e pede aos sócios identificar novas pessoas para
compor este grupo. 11) Nos assuntos diversos, o Presidente passa a palavra aos diretores,
sendo tratados os seguintes assuntos: a) A sócia Vivian comenta que a Fundação
Neotropica convidou o IASB para uma reunião informal, juntamente com a Associação
Brazil Bonito. A proposta é realizar um jantar com membros de diretoria das respectivas
entidades, visando definir ações que poderão ser realizadas em conjunto. Diante do
exposto, fica decidido que o Presidente, a vice e o sócio Fabrício irão participar, sendo
sugerido pelo IASB o dia 19 de maio, às 19:30 horas , ficando para a Neotrópica definir o
restaurante. b) Sugerido pelo sócio Fabrício realizar durante o Festival de Inferno o
encontro Nacional de Entidades Ambientalistas. c) Presidente solicita a secretária verificar
com o sócio Dr. Adílio a previsão do próximo sobrevôo. d) Sobre a contratação da
secretária do COMDEMA via IASB, fica para definir na próxima reunião após verificação
de legalidade, pois a Elis já é contratada pela Prefeitura.12) O Presidente questiona se os
sócios teriam mais algum comentário a fazer, não havendo, dá por encerrada a reunião,
sendo o que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada
pelos presentes.
_____________________
Eduardo Folley Coelho

_____________________
Vivian Ribeiro Maria

____________________
Fabrício de Souza Maria

_____________________
Janaina T. da Cunha

_____________________
Vilma de F. Carbonaro

____________________
Laércio Miranda

_____________________
Newton Daubian

_____________________
Claudionor Trelha

____________________
Laurent Beaudet

