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ATA DE REUNIÃO Nº 06/2004
Ata de reunião aos 19 (dezenove) 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) Dando início a reunião, o
Presidente cumprimenta todos os presentes e em seguida solicita aos associados que
façam as observações que acharem pertinentes as atas anteriores. Não havendo
comentários ou ressalvas, as atas de reunião nº 04 e 05/2004 são aprovadas. 2) O
Presidente passa a palavra a Secretária da Saúde de Bonito, Sra. Maria Aparecida
que por sua vez fala a respeito da intenção de montar em Bonito um laboratório de
análise para o monitoramento das águas de consumo e como o objetivo do Instituto
é a conservação das bacias hidrográficas da região da Serra da Bodoquena, poderia
estar participando do projeto, inclusive buscando o apoio do COMDEMA. Diante
do exposto, fica deliberado que o sócio Fabrício, juntamente com a Alexandra Biomédica e Elionete – SEMAP irão montar o projeto que terá como contrapartida
do município o espaço físico. O prazo para a conclusão do projeto será até o dia 30
de junho, sendo este encaminhado ao Conselho Estadual da Saúde através do
representante Newton Daubian e ao Deputado Paulo Corrêa. 3) Dando continuidade
a reunião, o Presidente passa a palavra à sócia Vivian que explica que o
COMDEMA aprovou a solicitação da SEMAP referente a maior flexibilidade para
administrar os 35% dos recursos destinados a projetos ambientais oriundos do
município, bem como os 5% destinados à manutenção da SEMAP, sem a
necessidade da aprovação do conselho. Informa que o COMDEMA levou em
consideração o pedido da SEMAP, mas com algumas restrições e informa que se o
recurso for mal aplicado, a secretaria perderá o repasse no mês seguinte. Comenta
ainda, que o regimento interno do conselho encontra-se com o Dr. Luciano e com
Dr. Hérico para ser formatado em forma de Lei. Mencionando também que a
Serralheria que está prejudicando o rio Formoso, de propriedade do Sr. Socó, está
localizada na área publica, distrito industrial da prefeitura, mas por estar operando
sem a licença, foi autuada pela SEMAP e IBAMA. Na oportunidade foi sugerido
solicitar a Câmara que quando fizer a doação de áreas próximas de rios, encaminhe
o projeto para o parecer do COMDEMA. Finalizando comenta sobre o andamento
das ações para a Semana do Meio Ambiente, a ser realizada de 1 a 3 de junho. 4)
Referente à previsão orçamentária , o Presidente apresenta o relatório financeiro e
após, menciona que a Promotoria de Justiça de Bonito irá repassar ao IASB o
recurso proveniente de compensação ambiental referente à madeira, estimado no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que serão utilizados para a compra de
equipamentos para análise de águas. Menciona que este assunto está sendo
estudado pela advogada Dra. Juliana Espírito Santo Coelho, a fim de elaborar
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relatório de viabilidade legal que será encaminhado ao Promotor, conforme
solicitado. 5) O Presidente comenta que o IASB patrocinou a Dielle para participar
do curso do SEBRAE/MS - “Transformando Gerentes em Líderes” com intuito de
colaborar para melhor desempenho das funções a serem desenvolvidas, devido
alguns comentários negativos sobre a forma de abordagem da mesma durante
algumas visitas de captação de novos associados. Desta forma, foi solicitado que a
Janaina acompanhe a Dielle nas próximas visitas. 6) O Presidente faz a leitura dos
novos associados para aprovação da diretoria, sendo estes: Emerson Lemos Brum,
Fernando Cardoso Guerra, Gilson A. S. Jacques, Ivan Salzo, José Luiz Pinto Cyrino
e Tamanduá Agência de Turismo. 7) O Presidente informa que Câmara Municipal
aprovou o pedido de IASB de declaração de Utilidade Pública e que o Deputado
Estadual Paulo Corrêa irá encaminhar as exigências necessárias para o IASB obter
o reconhecimento de Utilidade Pública Estadual. 8) A respeito do site
www.iasb.org.br, o Presidente comenta que já está no ar, faltando apenas inclusão
de texto em alguns capítulos, mas em breve estará finalizado. 9) Referente à adesão
a Campanha Maio Verde, o Presidente explica com maior detalhe o movimento
nacional promovido pelos Proprietários Rurais, que tem a intenção de mostrar a
importância do Agronegócio para o desenvolvimento do País. Em seguida,
apresenta a relação de entidades que já aderiram à campanha, questionando se todos
são favoráveis a adesão do IASB, sendo todos os presentes favoráveis à adesão da
associação na campanha Maio Verde. 10) A respeito da III Turisfest, o Presidente
passa a palavra ao sócio Fabrício que por sua vez fala a respeito do evento que está
sendo promovido pela Faculdade de Turismo de Bonito e informa que foi convidado
para apresentar aos alunos de ensino médio, uma palestra sobre Conservação das
Bacias Hidrográficas de sobre o IASB. 11) O Presidente comenta que esteve
visitando o CIDEMA e ganhou material de educação ambiental para o acervo do
IASB. Informa que o IASB foi convidado para fazer parte do Conselho de
Entidades do CIDEMA, sendo que a participação possibilitará ações integradas
visando o fortalecimento e sustentabilidade dos projetos a serem executados pelo
CIDEMA. Expõe que irá fazer nova visita ao CIDEMA no intuito de entender
melhor sobre o projeto de monitoramento de águas. 12) Sobre o andamento de
projetos o Presidente comenta sobre o projeto do viveiro municipal e solicita a sócia
Vivian fazer o pedido ao COMDEMA para que o projeto seja apresentando ao
conselho antes de sair o edital. Referente aos projetos das Placas e limpeza das
estradas, não houve até a presente data, nenhum avanço e finaliza mencionando
sobre a Assembléia Geral a ser realizada no dia 26 de maio. 13) Nos assuntos
diversos, o Presidente passa a palavra aos presentes, sendo tratados: a) O sócio Dr.
Adílio comenta que o helicóptero do IBAMA está previsto para chegar na próxima
semana e expõe que gostaria de fazer uma reunião de planejamento do sobrevôo
com a participação dos sócios Fabrício e Neto. b) A sócia Vivian menciona que a
Paula que ocupa a cadeira de suplente representando as Ong’s locais a procurou
com a intenção passar a ser titular, porém nada oficial. c) O Presidente comenta que
o sócio Fabrício participou do curso de Capacitação e Formação de Equipe para
Elaboração dos Planos de Manejo do PN da Chapada dos Guimarães e do PN da
Serra da Bodoquena e informa também que o IASB patrocinou o Ronaldo, para o
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curso de Gestão de Recursos Hídricos, em Brasília. 14) 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

____________________
Yuri Lopes

