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ATA DE REUNIÃO Nº 11/2004
Ata de reunião aos 10 (dez) dias do mês de setembro 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 o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena,
sendo tratados os seguintes assuntos: 1) Dando início a reunião, o Presidente
agradece a presença dos diretores e explica que o motivo de não haver acontecido
reuniões nas últimas semanas, foi devido à implantação do projeto de melhorias do
viveiro municipal, precisando de atenção especial para que as ações fossem
colocadas em prática. Mas antes de comentar sobre o viveiro, faz a apresentação da
previsão orçamentária para setembro. 2) Seguindo a pauta do dia, o Presidente faz a
leitura dos novos associados para aprovação da diretoria, sendo aprovado os novos
associados: Juliane Ferreira Salvadori, Elis Kedma Venâncio Paulino, Leonel
Lemos de Souza Brito, Marco Túlio Murano Garcia. 3) O Presidente informa que
desde o dia 24 de junho deste ano, o Instituto está fazendo parte do Cadastro
Nacional de Entidades Ambientalistas – CNEA. Entretanto, o registro está em
nome da Associação Amigos do Rio, mas os documentos necessários para alteração
de cadastro já foram encaminhados ao CONAMA. 4) Referente aos recursos
provenientes da compensação ambiental da madeira, o Presidente informa que
devido à demora do proprietário pela compra da madeira, o IASB entrou em
contato com o Promotor solicitando o encaminhamento de uma petição a este
proprietário requerendo que a madeira seja entregue no sindicato rural, para que
então a madeira possa ser vendida a quem se interessar. 5) O Presidente informa
que participou juntamente com os senhores Olcyr Bigaton, Clademar José
Sovernigo, Leonel Lemos de Souza Brito e a Sra. Denise Sayuri I. Rodrigues da
reunião promovida pelo Promotor de Justiça Dr. Luciano Furtado Loubet, a fim de
elaborar um conjunto de medidas para executar o termo de ajustamento de conduta,
a título de indenização ambiental, tendo como compromissário a Agesul. Nesta
reunião, foi deliberado priorizar as estradas que tem importância na atividade
econômica e ambiental, sendo estas:1ª - Bonito/Fazenda São Geraldo (18,50 Km),
2ª - MS 178 Bonito/Bodoquena, na área de influencia do Rio do Peixe e Mimoso, 3ª
- Bonito/Acesso Projecto Vivo (31,4 Km), 4ª - Bonito/Fazenda La Lima
(aproximadamente 50 Km), 5ª - MS 178/Aquário Natural (5,30 Km), 6ª Bonito/Gruta do Lago Azul/Abismo Anhumas, 7ª - MS 382 Bonito/Baía das Garças.
Estabeleceu-se ainda, que depois de efetuada as ações nestas estradas acima
priorizadas, os trabalhos continuam de acordo com a ordem das estradas
relacionadas no documento do Ministério Público. A Agesul disponibilizará pessoal
e equipamentos suficientes para a realização do trabalho de conservação, visando o
melhoramento, recuperação e adequação das estradas dos Municípios de Bonito e
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Jardim, tanto estaduais como municipais, tendo como finalidade evitar erosões e
carreamento de material sólido aos rios das bacias do Rio Formoso, Peixe e Prata.
Ficou decidido que a Promotoria de Justiça de Bonito ficará responsável na
convocação dos técnicos da Agesul, antes do inicio dos trabalhos. Os técnicos
juntamente com um representante do comitê irão visitar as estradas, programar e
organizar os trabalhos a serem realizados, para que no dia em que as máquinas
chegarem no município, esteja estabelecida uma agenda e plano de execução para
agilização do processo. 6) Referente ao site do IASB, o Presidente informa que as
alterações e correções serão feitas em breve pelo website Edgar. Expõe que o
COMDEMA solicitou compartilhamento no site do Instituto e em seguida questiona
se todos são favoráveis, sendo aprovado pelos presentes. Sendo assim, menciona
que o website apresentou o orçamento para inclusão dos itens solicitados e este,
será encaminhado para apreciação do COMDEMA.7) Sobre o Conselho Estadual de
Controle Ambiental, o Presidente comenta sobre a instalação de uma câmara técnica
que irá relatar o Manual de Licenciamento Ambiental. 9) Para falar das ações do
COMDEMA, o Presidente passa a palavra para sócia Vivia que por sua vez comenta
que o Regimento Interno foi aprovado. Informa que o parecer do projeto de
pesquisa mineral – fosfato ficou para análise do IBAMA e SEMA. Finalizando,
comunica que as atas e demais documentos do Conselho estão arquivadas no
escritório do IASB para posterior consulta dos associados. 9) Referente às ações de
melhorias que estão sendo executadas no viveiro municipal, o Presidente solicita ao
sócio Fabrício maiores explicações, este informa que já foi feito o zoneamento da
área do viveiro e está sendo providenciada a compra da tela sombrite para a
cobertura do local aonde se encontra o berçário de mudas. Após o cumprimento
desta etapa, com término previsto para final de setembro, será feitas a construção do
barracão e feito também uma composteira, com capacidade de armazenar seis
toneladas de adubo orgânico. O Presidente solicita que seja providenciada a compra
dos materiais para sistema de irrigação e coleta de sementes. Continuando, o
Presidente questiona ao sócio Fabrício se há previsão para iniciar os trabalhos de
educação ambiental com as escolas. Ele comenta que alguns alunos já estiveram
visitando o viveiro, mas nada oficial. Com a finalização de algumas melhorias
previstas para meados de outubro, já será possível programar a visitação das
escolas. O Presidente questiona se todos aprovam a instalação de uma placa
indicativa do viveiro, devendo conter as logomarcas do IASB, IBAMA,
COMDEMA, e Prefeitura, o que foi aprovado pelos presentes, como também
decidido confeccionar camisetas e bonés para uniformizar os funcionários do
viveiro. As camisetas deverão ter nas mangas a logo do IBAMA e da SEMAP. Os
bonés também servirão para serem sorteados durante a visitação das escolas. O
Presidente solicita ao Instituto providenciar um livro de registro de visitantes. 10)
Finalizando a reunião, o Presidente dá início aos assuntos diversos, sendo tratados
os seguintes itens: a) 0 sócio Fabrício solicita ao IASB verificar junto à promotoria
de justiça quais foram os procedimentos tomados em relação ao desmatamento
realizado na propriedade próxima ao rio Mimoso. b) O Presidente comenta que
encaminhou o projeto solicitando apoio institucional da WWF para a aquisição de
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uma máquina fotográfica digital e um computador completo, ambos para o IASB.
c) A sócia Vivian comenta que encaminhou a Fundação O Boticário, o Projeto de
Caracterização Florística do PN da Serra da Bodoquena, sendo este tema da tese de
seu Doutorado. O Presidente solicita a cópia deste projeto para o arquivo do IASB.
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

_____________________
Vilma de F. Carbonaro

_____________________
Vivian Ribeiro Maria

_____________________
Laurent Beaudet

______________________
Newton Daubian

____________________
Fabrício de Souza Maria

_______________________
Adílio Valadão de Miranda

