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ATA DE REUNIÃO Nº 08/2004
Ata de reunião aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2004, às 17:00 horas,
reuniram-se na sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pílad Rebuá, 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 06 e 07/2004 são aprovadas. 2) O
Presidente faz a leitura dos novos associados para aprovação da diretoria, sendo
estes: Pousada do Peralta e Maria Luiza R. Perin – ME (Casa dos Parafusos
Formoso). O Presidente cita o interesse da COOPERAR em participar como sócia
do IASB, porém será necessária uma solicitação por escrito do Presidente desta
entidade, juntamente com a cópia da ata de fundação. O presidente sugeriu que há
possibilidade da representante da COOPERAR estar se filiando como pessoa física.
3) O Presidente informa aos Diretores presentes que o IASB recebeu o Título de
Utilidade Pública Municipal e explica que para solicitar o Título de Utilidade
Pública Estadual será necessária a elaboração de mais projetos e desenvolvimento
de novas ações. Finalizando este assunto, os presentes decidem que este assunto seja
pauta de reuniões daqui a 90 dias. 4) A Vice-Presidente informou sobre a Semana
do Meio Ambiente, explicando que o IASB apresentou mural de fotos, folder,
camisetas, adesivos e livro de presença e após comenta sobre a sua participação
como monitora de escola a ser definida pela Comissão da Semana do Meio
Ambiente para elaboração da Cartilha de Bonito. 5) O sócio Fabrício comentou da
participação do IASB do 3º Turisfest realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2004,
mencionando sobre a má localização do stand oferecido ao IASB e o número
insuficiente de material de divulgação. 6) 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$ 13.000,00 (treze mil reais)
que serão utilizados para a compra de equipamentos para o Projeto de Análise de
Águas. 7) O Presidente comenta a importância de trazer a Sra. Márcia de Oliveira da
EMBRAPA/Pantanal através do COMDEMA, para ministrar uma Palestra sobre
“Mexilhão Dourado”, devido sua quantidade nos rios do Pantanal, tendo a
possibilidade de estar subindo os rios da Serra da Bodoquena. O e-mail de contato
para a Sra.Márcia de Oliveira é mmarcia@epap.embrapa.br , a nossa representante
no Condema irá encaminhar o assunto. 8) Em relação ao relatório do sobrevôo, o
sócio Fabrício comenta sobre o documento e em seguida informa que o mesmo
encontra no banco de dados do IASB. 9) O Presidente menciona sobre os projetos
que estão em andamento, sendo estes: encaminhamento do Projeto do Viveiro para
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os Conselheiros no COMDEMA; Projeto Centro de Interpretação Móvel; Compra
de Pneu para o IBAMA; Monitoramento das águas potáveis de Bonito e
Monitoramento Rio Formoso; Projeto Lixo e Projeto das Placas, sendo que estes
dois últimos projetos, irão para a pauta da próxima reunião da Diretoria. 10)
Referente à criação da Biblioteca do IASB, conforme solicitação do Promotor, o
Presidente questiona se todos são favoráveis, sendo aprovado pelos presentes.
Solicitado pelo Presidente que em todos eventos que os associados participarem
representando o Instituto, trazer um exemplar do material entregue (impresso ou
digitado) ao acervo do IASB. 11) O Presidente informou sobre o convite feito pelo
Sindicato Rural de Bonito para participar no dia 01 de julho de 2004 da RETECA,
sendo aprovada pela Diretoria a participação da entidade em outra ocasião, pois
ficou decidido primeiramente expor as ações do IASB aos agrônomos e técnicos da
região. 12) O Presidente informa que na próxima reunião da Diretoria será
convidado o Sr. Airton Garcez, para esclarecer algumas dúvidas referentes aos SemTerras, e o Sr. Ismar, para expor sobre o Planejamento Estratégico. 13) O sócio
Fabrício comenta que encaminhará ao Dr. Luciano Loubet, uma relação de projetos
que estão na carteira do IASB. 14) O Presidente comenta que o Grupo de Estudo
sobre a CALBON ainda está em formação e em seguida questiona se todos 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.
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