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ATA DE REUNIÃO Nº 09/2004
Ata de reunião aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2004, às 17:00 horas, reuniramse 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 após questiona se existe ressalva a ser
feita na ata de reunião anterior. Não havendo, a ata nº 08/2004 foi aprovada. 2) O
Presidente faz a leitura dos novos associados para aprovação da diretoria, sendo
aprovados: Simone de Oliveira Elias e Mário José Viera Pedro. 3) O Presidente
comenta que a Fundação de Turismo encaminhou o convite da reunião sobre o
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que será realizada em Bonito no
dia 16 de julho e, informa que no dia 17 acontecerá à caminhada educativa para a
Reciclagem do Lixo. Após, o Presidente questiona quem poderá representar o
IASB na reunião, ficando aprovado a participação da sócia Vilma e durante a
caminhada participarão os sócios Fabrício, Claudião, Vivian e Janaina. 4) O
Presidente lembra que na Assembléia Geral realizada no dia 02 de junho, o Sr.
Sérgio de Sá, artesão de Bonito, reivindicou a criação do Conselho Municipal da
Cultura e relembra ainda, que o IASB ficou responsável em colaborar politicamente
para a criação deste conselho. Entretanto, a Lei que cria o Conselho Municipal de
Cultura, já foi criada em 17 de dezembro de 2003, cabendo a Secretaria de
Educação e a Fundação de Cultura e Esporte de Bonito convocar as entidades para
compor o conselho. Desta forma, o sócio Claudião fica responsável por entrar com a
Sra. Selma, secretária da Educação, a fim de solicitar a composição do Conselho
Municipal da Cultura de Bonito o mais breve possível. 5) Dando continuidade aos
assuntos em pauta, o Presidente explica que o Promotor de Justiça Dr. Luciano
destinou ao IASB os recursos provenientes da indenização ambiental referente à
extração ilegal da madeira. Informa que a avaliação já foi realizada e o valor a ser
repassado ao IASB referente ao material apreendido, corresponde a R$ 13.260,00
(treze mil duzentos e sessenta reais). Finalizando, informa que o Instituto está
aguardando a posição do proprietário da fazenda aonde está a madeira, quanto ao
interesse em comprar a madeira para então, utilizar este recurso na aquisição de
alguns equipamentos para iniciar o monitoramento nos rios Mimoso e Formoso. 6)
O Presidente informa que o projeto do Viveiro de Essências Florestais da Região da
Serra da Bodoquena foi aprovado no COMDEMA. A segunda fase agora é a
elaboração do convênio entre a Prefeitura e o IASB, onde serão liberados os
recursos para iniciar as ações de melhorias do Viveiro. Comenta ainda que o projeto
do Viveiro encontra-se disponível para consultas na biblioteca do IASB. 7) O
Presidente comenta rapidamente sobre o desligamento da estagiária Dielle e em
seguida expõe que a Juliane, Bacharel em Turismo está fazendo estágio não
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remunerado no IASB e na ATRATUR, mas a proposta seria o IASB contratá-la
após a liberação dos recursos do Viveiro. Dito isto, questiona se todos concordam
com a proposta apresentada, sendo todos os presentes favoráveis. 8) Referente ao
Planejamento Estratégico do IASB, o Presidente comenta que o Sr. Ismar já
aprovou o tema juntamente com o seu orientador, estando na fundamentação teórica
e após concluir esta etapa, começará o trabalho de pesquisa junto ao IASB. 9) O
Presidente passa a palavra ao sócio Airton Garcez que por sua vez comenta sobre o
Projeto Alto Paraguai/Pantanal que é financiado pelo GEF (Fundo Mundial para o
Meio Ambiente) no valor de US$ 6,615 milhões e de aportes de contrapartida do
Governo Brasileiro, da ordem de US$ 9,785 milhões, distribuídos por componentes
como segue: Análise Ambiental da Bacia, Conservação do Pantanal, Degradação
do Solo,
Envolvimento dos Interessados e Desenvolvimento Sustentável,
Desenvolvimento da Estrutura Organizacional, Implementação do Programa de
Gerenciamento Integrado da Bacia Hidrográfica - PGI/PAE, Gerenciamento,
Monitoria e Avaliação. Explica que o objetivo principal do projeto GEFPantanal/Alto Paraguai é promover o desenvolvimento sustentável da Bacia do Alto
Paraguai, assim como apoiar a execução das medidas identificadas no Plano de
Conservação da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP) como prioritárias para
intervenção do Governo, além da definição de um Programa de Ações Estratégicas
(PAE) que contemple os principais investimentos para a Bacia. Finalizando,
informa que o Projeto GEF está em andamento e buscando novos parceiros. 10)
Sobre a coleta de água no rio Mimoso, o Presidente informa que os técnico da
SEMA/IMAP irão se reunir com os técnico do IASB, Fabrício e Ronaldo no dia 18
de julho para uma reunião de planejamento, para que no dia seguinte, iniciem a
coleta no pontos anteriormente definidos. O sócio Fabrício comenta que irá elaborar
o relatório das atividades praticadas ao longo do rio Mimoso , conforme solicitado
pelo coordenador do laboratório de águas da SEMA, o Sr. Luis Mário Ferreira, para
melhor definir os indicadores. O Presidente solicita ao IASB entrar em contato com
a SEMA para saber quando foi a última coleta de água no rio Formoso e quando
será realizado a próxima. 11) O Presidente após apresentar a previsão orçamentária
referente a julho/2004, comenta sobre a necessidade de realizar o 2º Pedágio, pois
este além de contribuir na divulgação dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos
pela entidade, estimula a entrada de novos filiados e gera recursos que serão
aplicados na estruturação do IASB. Desta forma, o Presidente coloca em votação se
todos são favoráveis, sendo aprovado pelos presentes a realização do 2º Pedágio
Ecológico de Bonito, a ser realizado no dia 24 de julho, em frente a Polícia
Ambiental, Wetega Hotel e Praça da Liberdade. 12) Finalizando a reunião, o
Presidente dá início aos assuntos diversos, sendo tratados os seguintes itens: a) O
sócio Dr. Adílio comenta que sugeriu juntamente com a SEMA que a estrada MS
178 que liga Bonito a Bodoquena se torne uma estrada Parque. Sendo assim , o
Presidente solicita que o IASB entre em contato com a Gerente de Biodiversidade
da SEMA , Sr. Harold, questionando se a mesma já foi transformada em estrada
Cênica. b) O Presidente cometa que está orçando o valor de um computador e de
uma máquina digital para o IASB a pós será elaborado um projeto e encaminhado a
WWF para aquisição desses equipamentos. c) o sócio Airton comenta a respeito da
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Reforma Agrária, ficando decidido que o Presidente entrará em contato com o Sr.
Bonelli – Superintendente do INCRA para agendar uma reunião, onde além da
diretoria do IASB, estarão presentes o Sr. Leonel Lemos de Souza Brito –
Presidente do Sindicato Rural de Bonito, Dr. Adílio Valadão de Miranda – Chefe do
PN da Serra da Bodoquena/IBAMA, Sr. Airton Garcez – IDATERRA, Sr. Nereu
Fontes – IBAMA, Ângela Pelim – SEMA, sendo proposto pelo Presidente realizar
antes uma reunião de planejamento. d) A sócia Janaina expõe sobre a formação do
grupo que irá estudar a problemática CALBON, informando que gostaria de
participar, mas não como coordenadora, com havia sido sugerido anteriormente.
Desta forma, o Presidente solicita que ela convoque os maiores afetados pela
mineradora e a partir desta primeira reunião poderá ser definido quem será o relator.
e) O Presidente comenta que irá entrar em contato com o Dr. Luciano a respeito do
desmatamento na propriedade próxima a ponte do Mimoso e em seguida questiona
se há 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

_____________________
Claudionor Trelha

_____________________
Vilma de F. Carbonaro

____________________
Yuri Lopes

_____________________
Janaina Cunha

_____________________
Newton Daubian

____________________
Airton Garcez

_____________________
Adílio Valadão de Miranda

_____________________
Laurent Beaudet

