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ATA DE REUNIÃO Nº 12/2004
Ata de reunião aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2004, às 08:00 horas, reuniram-se na
sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pílad Rebuá, 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 pauta do dia, o Presidente agradece a
presença dos presentes e em seguida questiona se todos aprovam a ata de reunião anterior.
Não havendo ressalvas, a ata nº 11/2004 foi aprovada pelos presentes. 2) O Presidente
informa que o Instituto encaminhou ofício ao Dr. Luciano, solicitando informações sobre a
ocorrência de degradação ambiental em uma propriedade próxima a ponte do rio Mimoso,
localizada na rodovia Bonito/Bodoquena, conforme relatório encaminhado pelo sócio
Fabrício. Conforme informação da promotoria de justiça, o T.A.C (Termo de Ajuste de
Conduta) foi encaminhado ao proprietário e após assinatura do mesmo, a promotoria enviará
cópia deste documento ao IASB. 3) 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 que seja
encaminhada uma petição a este proprietário, requerendo que a madeira seja entregue no
Sindicato Rural. Todavia, segundo informou o advogado deste proprietário, será solicitada a
Promotoria de Justiça, a redução do valor total da avaliação da madeira. 4) O Presidente
informa que encaminhou projeto solicitando apoio institucional da WWF para a aquisição de
uma máquina fotográfica digital e um computador completo, ambos para o IASB.
Continuando, expõe que irá participar do Congresso de Unidades de Conservação e que na
ocasião irá obter a resposta do apoio da WWF. 5) A sócia Vivian comenta sobre as ações do
COMDEMA. Informa a respeito do curso sobre licenciamento de mineração e após
menciona que o projeto referente ao Centro de Interpretação Móvel poderá ser encaminhado
ao COMDEMA assim que for aberto edital. 6) O Presidente informa que a prestação de
contas referente aos meses de agosto e setembro do viveiro de Essências Florestais da região
da Serra da Bodoquena será encaminhada a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente,
conforme firmado no convênio. Em seguida, apresenta a previsão orçamentária e a avaliação
de equilíbrio financeiro mensal do IASB para apreciação da Diretoria. Comenta que o total
de receitas provenientes das mensalidades ainda não é o suficiente para sanar o total de
despesas fixas, mas acredita no crescimento da entidade. Finaliza comentando que através do
recurso proveniente da taxa cobrada pela administração do viveiro, está sendo possível quitar
em dia, todas as despesas. 7) Em relação ao Viveiro, o Presidente passa a palavra ao sócio
Fabrício, técnico responsável pela execução do projeto que por sua vez apresenta o relatório
parcial das ações que vem sendo desenvolvidas. Informa que devido ao fato do convênio
somente ter sido assinado no final de julho, houve atraso em relação ao cronograma proposto
no projeto, mas que as atividades descritas no cronograma estão sendo readequadas, porém
poderá haver necessidade de prolongar o prazo. Explica que todas as etapas estabelecidas no
projeto serão atendidas e comenta a respeito da necessidade de haver o remanejamento de
verba em virtude de algumas falhas detectadas na questão orçamentária. Continuando,
comenta sobre algumas dificuldades que está tendo com os funcionários e que apesar da
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existência desses conflitos, o viveiro vem contando com o apoio da mão de obra do IBAMA,
através de brigadistas e da Promotoria de Justiça, por meio de infratores que estão prestando
serviços neste local. Sobre as atividades desenvolvidas, explica que já foram realizados o
zoneamento da área do viveiro, a ampliação dos canteiros para formação de mudas e a
cobertura da área destinada a produção de mudas em tubetes. Informa que a próxima
melhoria a ser desenvolvida será a construção do galpão e do depósito de matérias e insumos
do viveiro. Finalizando expõe que havia sido combinado com o Sr. Sovernigo que todo
pedido de doação de mudas deveria ser solicitado via ofício e este encaminhado ao IASB.
Entretanto isto não vem ocorrendo, citando o caso da Fundação Neotrópica. Desta forma, o
Presidente solicita que o IASB encaminhe um ofício a Fundação Neotrópica, informando que
o Instituto está responsável pela administração do viveiro e qualquer solicitação de doação
deverá ser encaminhada ao IASB. Ficando decidido também, que todo a solicitação de
doação de mudas ficará sob a responsabilidade da entidade. Após, o Presidente expõe que
relatório parcial das atividades desenvolvidas no viveiro deverá ser encaminhado a Prefeitura
e ao COMDEMA. O Presidente comenta sobre a necessidade de elaborar novo projeto para
que se possa dar continuidade ao programa de implementação e melhorias do viveiro para ser
enviado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente antes da nova gestão da Prefeitura. O
Presidente solicita que as ações de educação ambiental, realizadas durante a visitação das
escolas ao viveiro, deverão ser documentadas para que se possa divulgá-las no site do IASB
e outros ligados ao meio ambiente. A sócia Vivian questiona sobre o excesso de impostos
cobrados do técnico responsável pela execução do projeto. Comenta que da forma que foi
feito, ou seja, todos os encargos descontados do valor do técnico, será difícil conseguir
profissionais para elaboração de novos projetos. O Presidente comenta que este foi primeiro
projeto e como tal, apresentou algumas falhas no orçamento, onde não foram previstos os
encargos. Informa que corrigiu no projeto o valor dos encargos sobre a folha dos
funcionários do viveiro. Desta forma, foi necessário que todos as despesas geradas pela
contratação de prestador de serviço pessoa física, (técnico e pedreiro), fossem executadas
dentro da verba disponível. Continuando, o Presidente comenta sobre a necessidade de
elaborar termo de referência para execução de novos projetos. Solicita a sócia Vivian, cópia
do projeto encaminhado a Fundação O Boticário para que ele possa verificar a planilha de
gastos. Finalizando, solicita ao Instituto entrar em contato com o Sr. Ocir, da rádio FM Lago
Azul, para pedir divulgação sobre o viveiro e vendas de mudas. O sócio Fabrício fala a
respeito do valor das mudas, aonde vem sendo cobrado R$ 0,50 (cinqüenta centavos), com
exceção da guavira que é um R$ 1,00 (um real). O Presidente questiona se todos aprovam a
alteração nos preços das mudas, sendo deliberado a não alteração nos valores. O sócio Dr.
Adílio expõe que é necessário criar alternativas que garantam a auto-sustentação do viveiro
para que não seja preciso aumentar o valor das mudas. 8) O Presidente expõe que devido o
compartilhamento de espaço físico, a funcionária Juliane, embora contratada pelo IASB,
colabora também com as atividades da ATRATUR. Informa que a Janaina, contratada pela
ATRATUR também é registrada pelo IASB. Desta forma questiona se todos os presentes
aprovam que as funcionárias acima citadas continuem trabalhando de forma conjunta nas
duas entidades, sendo aprovado de forma favorável pelos presentes. 9) O Presidente
apresenta o modelo do boné do IASB, sendo sugerido pelos presentes que este contenha a
logomarca do Instituto na parte da frente e atrás, o nome completo da entidade. A cor
escolhida foi a caqui, sendo que a aba e o botão serão verde musgo. Serão confeccionados
entre 150 (cento e cinqüenta) a 200 (duzentas unidades) , sendo que desses, 30 (trinta) serão
tamanhos G e o restante, M. Os bonés serão vendidos a R$ 8,00 (oito reais). 10) Finalizando
a reunião, o Presidente dá início aos assuntos diversos, sendo tratados os seguintes itens: a) O
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Presidente solicita que o IASB convide o Sr. Nandinho do Correio, vereador eleito a se
associar. b) O Presidente comenta que irá finalizar o projeto sobre as placas e limpeza das
estradas. Dito isto, 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.
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