ATA DE REUNIÃO Nº 11/2004
Ata de reunião aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2004, às 19:00 horas,
reuniram-se na sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pílad Rebuá, 1186 – Centro, no
município de Bonito/MS, os diretores e associados do Instituto das Águas da Serra
da Bodoquena, tendo como convidados os Candidatos a Vereador e demais
segmentos do trade turístico de Bonito, sendo tratados os seguintes assuntos: 1)
Dando início a reunião, a Presidente agradece a presença de todos os associados e
demais parceiros do trade, convidando para e convida para compor a mesa de
autoridades o Sr. Geraldo Marques - Prefeito de Bonito, Sr. Valdemir Garcia
Martins - Secretário Municipal de Turismo, Industria e Comércio, Sr. Clademar
José Sovernigo - Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária,
Dr. Adílio Augusto Valadão de Miranda – Diretor do PN da Serra da
Bodoquena/IBAMA, Sra. Kátia Said – Vereadora de Bonito, Carlos Porto –
Presidente da Fundação de Turismo de MS. 2) Em seguida, o Presidente explica que
o principal objetivo desta assembléia é a Assinatura do Convênio entre a Prefeitura
de Bonito e o IASB, mas antes faz uma breve apresentação da entidade, comentado
as ações que vem sendo realizadas em prol da conservação dos rios da região, das
matas ciliares e da biodiversidade existente na Serra da Bodoquena. Continuando,
informa que no próximo sábado, o IASB estará realizando o 2º Pedágio Ecológico
de Bonito, com intuito de divulgar os trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela
entidade, captar novos filiados e conseguir recursos que serão aplicados nas
próximas ações ambientais. Comenta a respeito da criação do Conselho Municipal
das Entidades Sociais e Ambientais de Bonito, que tem como objetivo gerenciar
recursos oriundos da apreensão ilegal de madeiras, disponibilizadas através da
Promotoria de Justiça e parceria com o Sindicato Rural e IBAMA, além de
fortalecer e aproximar as entidades de cunho social e ambiental. 3) Dando
continuidade aos assuntos em pauta, o Presidente faz a leitura dos novos associados
para aprovação da diretoria, sendo aprovado os novos associados: Vivian Barbosa
da Cruz, Carlos Adalberto Pereira. Porto, Cristina de Souza Figuerôa, Mauro
Mimura, Edson Honorato Mariano, Maria Leopoldina Almeida Campos, Ambiental
Expedições, Ar agência de Turismo e Barra do Sucuri. 4) A respeito do Convênio
entre IASB e Prefeitura de Bonito, o Presidente explica que o presente tem por
objetivo a cooperação financeira para atendimento das despesas decorrentes da
efetivação do Programa de Implementação e Melhoria do Viveiro de Essências da
Região da Serra da Bodoquena, a ser realizado pelo Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena no atual Viveiro Municipal, estando tal projeto devidamente aprovado
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde o valor a ser repassado ao IASB
corresponde a R$ 45.730,80 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta reais e oitenta
centavos) , em 04 (quatro) parcelas. Comenta que o convênio terá duração de 5

(cinco) meses, iniciando em 19 de julho e encerrando em 31 de dezembro de 2004 e
que a prestação de contas junto a Prefeitura será trimestral. Dito isto, o Presidente
solicita a secretária do COMDEMA, Elis Kedma, a leitura do Convênio. Após
assinatura do presente documento, o Presidente passa a palavra para as autoridades
de compõe a mesa. Finalizado os comentários, o Presidente dá por encerrado a
reunião, sendo o que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida, foi
aprovada e assinada pelo Presidente e pela secretaria, constando em anexo à lista de
participantes.
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