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ATA DE REUNIÃO Nº 07/2004
Ata de Assembléia Geral aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2004, às 19:00
horas, reuniram-se na sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pílad Rebua, 1186 –
Centro, no município de Bonito/MS, os sócios e diretores do Instituto das Águas da
Serra da Bodoquena, sendo tratados os seguintes assuntos: 1) Dando início a
reunião, o Presidente agradece a presença de todos os presentes e após, solicita
para a compor a mesa de autoridades o Promotor de Justiça Dr. Luciano Loubet, Dr.
Adílio Valadão de Miranda – Diretor do PN da Serra da Bodoquena/IBAMA,
Clademar José Sovernigo – Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária,
Kátia Said – Vereadora Municipal. 2) O Presidente comenta que o objetivo
principal de realizar esta reunião é fazer a apresentação do IASB para a
comunidade, relatar as ações realizadas e em andamento e ouvir os anseios dos
participantes. Em relação às ações executadas, menciona sobre a ampliação da base
de atuação dos Amigos do Mimoso, que no dia 12 de março de 2004 passou a ser
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, sobre a criação dos departamentos,
explica que a diretoria no intuito de dar seqüência as ações se reúne quinzenalmente,
informa a respeito do plano de trabalho e da elaboração do planejamento
estratégico, que será tema de monografia da MBA realizada o Sr. Ismar. Comenta
que no site www.iasb.org.br estão divulgadas as atas de reunião do IASB,
COMDEMA, listagem de associados, legislação, artigos científicos e notícias
atualizadas sobre meio ambiente, com enfoque principal para as matérias da região.
Informa ainda a respeito do quadro funcional do Instituto, da estruturação do
escritório através da aquisição do ar condicionado e da mobília, do prazo de
carência no aluguel cedido pelo Boca da Onça para a instalação das entidades IASB
e ATRATUR e ainda da parte financeira, expondo que a o pagamento da anuidade
no valor de R$ 30,00 (trinta reais) é obrigatório, porém a mensalidade é opcional,
sendo que o valor pactuado com a diretoria terá validade de seis meses. Em seguida,
faz apresentação da lista de filiados e em seguida são aprovados os novos
associados, sendo estes: Andréia Zamboni, Laurent Beaudet, Laura Nalin Beaudet,
Emilie Nalin Beaudet, Ana Beatriz B. de Arruda, Ana Cristina Trevelin, Hamilton
de Menezes Fernandes e o atrativo turístico Boca da Onça. Comenta também, sobre
do 1º Pedágio Ecológico de Bonito realizado no mês de abril, da participação na
Semana do Meio Ambiente, da reunião com o Promotor para resolver a
problemática dos danos da Calbon, da participação do IASB no Conselho Municipal
de Meio Ambiente. Em relação aos projetos, comunica que o IASB encaminhou a
Fundação O Boticário o projeto referente ao monitoramento do rio Mimoso e está
adaptando este mesmo projeto para o rio Formoso. Finalizando, informa sobre o
andamento do projeto do Viveiro Municipal que será encaminhado ao COMDEMA,
do projeto das Placas e a ação de limpeza das estradas. 3) Em relação ao sobrevôo, o
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Presidente passa a palavra ao sócio Fabrício que por sua vez explica com maior
detalhe o sobrevôo, informando que as áreas sobrevoadas, forma o PN da Serra da
Bodoquena, Cidade de Bonito, os rios Formoso, Mimoso, Peixe, Taquara, Miranda
e parte do rio da Prata. Após faz a apresentação de algumas imagens, comentando
sobre os aspectos positivos e negativos detectados durante o sobrevôo. O sócio Dr.
Adílio comenta que o objetivo do sobrevôo foi facilitar o trabalho que vem sendo
desenvolvido pela equipe do IBAMA e dar subsídios para identificação de danos
ambientais. 4) O Presidente comenta sobre a proposta do IASB se transformar em
OSCIP, explicando resumidamente os benefícios e atribuições para se tornar uma
Organização Social Civil de Interesse Público e após, questiona se todos aprovam
que a Diretoria faça um estudo mais profundo sobre OSCIP e após será pauta da
próxima assembléia geral, sendo todos os presentes favoráveis. 5) Finalizando os
assuntos da pauta, o Presidente abre espaço para comentários e sugestões. a) O
convidado Sr. Clademar Sovernigo menciona que no dia 09 de junho os técnicos da
SEMA/MS estarão em Bonito para falar a respeito da descentralização da licença
ambiental. b) O Promotor comenta a respeito do Projeto Formoso Vivo, sobre a
indenização ambiental do Aeroporto que irá resolver os problemas das Estradas,
pois a AGESUL deverá durante os três anos, sessenta e cinco dias de cada ano,
disponibilizar os maquinários para conservação das estradas, confecção das caixas
de retenção e curva de nível. Expõe também sobre a lei municipal dos rios cênicos e
após faz algumas sugestões ao IASB: a criação de uma biblioteca com a intenção
de reunir trabalhos científicos desenvolvidos na região da Serra da Bodoquena ; a
criação de um projeto de identificação do volume de chuva com o turvamento dos
rios; carteira de projetos e concluindo, convida o Instituto a ser parceiro da
promotoria para desenvolver trabalho similar ao Formoso Vivo nos rios da Prata e
Peixe. c) O convidado Sérgio, da Associação dos Artesãos fala a respeito da falta de
apoio a cursos de capacitação profissional e da valorização da cultura regional.
Comenta sobre a intenção de formar em Bonito o Conselho Municipal da Cultura,
sendo exposto pelo Presidente que o IASB vai procurar ajudar politicamente para à
criação deste conselho. d) O sócio Juca sugere ao IASB a elaboração de projeto de
educação ambiental nas escolas, comentando que os operadores de bote poderão ser
parceiros, levando os alunos para conhecerem os rios da região. e) Sugeridos pelos
presentes que na próxima vinda do helicóptero sejam sobrevoados o rio São João e
Anhumas; a correção dos nomes dos rios no mapa hidrográfico da região da Serra
da Bodoquena; a criação de uma comissão para estudo das águas subterrâneas. 6)
Finalizados os comentários e sugestões, o Presidente encerra os trabalhos,
comunicando sobre o lançamento do Guia Turístico da Serra da Bodoquena,
material de divulgação da ATRATUR e após, agradece novamente a presença de
todos, constando em anexo à lista de participantes. Sendo o que foi tratado, lavrouse a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente e pela
secretaria.
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