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ATA DE REUNIÃO Nº 13/2004
Ata de reunião aos 11 (onze) dias do mês de novembro 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 pauta do dia, o Presidente agradece a presença e em seguida questiona se todos
aprovam a ata de reunião anterior. Não havendo ressalvas, a ata nº 12/2004 foi aprovada. 2) O
Presidente comenta que o IASB foi convidado a participar de uma oficina de trabalho que será
realizada no dia 17 de novembro. Esta atividade faz parte do Projeto Encanto das Águas, promovido
pela Associação Brazil Bonito. Após comentários, fica sugerida a participação do Eduardo,
funcionário do viveiro, nesta oficina. Continuando, o Presidente informa que o viveiro municipal foi
um dos locais escolhidos pela Brazil Bonito para a realização de estudos práticos, visando trabalhar
com alunos de 5ª série na questão da educação ambiental. O sócio Fabrício expõe que estará
acompanhando esses alunos durantes as visitas no viveiro. 3)O Presidente faz a leitura da ficha de
filiação e após questiona se todos aprovam, sendo votado por unanimidade, a aprovação da Janaina
Cunha como nova associada do IASB. 4) O Presidente lembra que na reunião anterior, foi aprovado o
orçamento do boné do IASB com a logomarca da entidade pintada. Entretanto, como a diferença
entre se fazer com o boné com a logo bordada não foi grande, ele optou por esta, visando dar maior
qualidade ao produto. Sobre o orçamento da placa do viveiro, o Presidente informa que o responsável
apresentou o valor de quatrocentos reais para confecção, sendo sugerido pela diretoria que a
associação faça a contraproposta de trezentos reais. 5) O Presidente apresenta para conhecimento da
Diretora a previsão orçamentária de novembro. Após, solicita ao Fabrício, técnico responsável pela
execução do projeto do viveiro, suspender a compra de material à vista até que a última parcela do
convênio seja repassada ao IASB. Aprovado pela Diretoria dar aviso prévio para os funcionários do
viveiro, bem como para a secretária do COMDEMA. 6) Em relação à doação da madeira ao IASB, o
Presidente comenta que para se fazer uma melhor avaliação, o material necessita ser transportado
para o Sindicato Rural de Bonito, como forma de facilitar a venda para outros interessados. Como
este assunto vem sendo discutido em diversas reuniões e o proprietário não tomou nenhuma atitude
em relação à compra da madeira, a Diretoria aprovou o encaminhamento de um ofício ao Dr.
Luciano, relatando o seguinte: a entidade não tem como vender a madeira, pois ela encontra-se
espalhada na propriedade e que por diversas ocasiões o IASB ofereceu a venda da madeira ao
proprietário, através do Dr. Gil, sendo informado pelo advogado que o seu cliente não concorda com
o valor orçado pela promotoria por está acima do mercado. 7) O Presidente lembra que em reuniões
passadas foi deliberado que o IASB irá ser parceiro do Sindicato Rural de Bonito na realização da
RETECA, evento que tem por objetivo promover palestras de interesse dos proprietários rurais.
Informa que foi pré-agendado para o dia 03 de março de 2005, sendo que o tema será a
conscientização dos fazendeiros na conservação de solos, buscando sensibiliza-los, também através
de imagens, sobre a valorização das propriedades que dispõe de áreas conservadas. 8) O Presidente
informa que a funcionária do IASB, Juliane Salvadori, está se desligando da entidade, pois foi
convidada para gerenciar o passeio Bonito Aventura. Dito isto, a Diretoria aprova a contratação de
um (a) estagiário (a) da IESF/UNIGRAN Bonito para desempenhar funções no IASB, como também
auxiliar nos serviços da ATRATUR. 9) Referente à renovação do Projeto do Viveiro, o Presidente
sugere que este assunto seja discutido após a posse do novo Prefeito, pois não se sabe quais serão as
prioridades da nova gestão. Em seguida passa a palavra ao sócio Fabrício que por sua vez comenta a
respeito das ações de melhoria que vem sendo implantadas no viveiro municipal. Expõe que foram
coletadas quarenta mil sementes, sendo de quinze espécies diferentes, onde a maioria é frutífera. A

5
meta era coletar maior número de sementes, entretanto o funcionário responsável por este trabalho
está com problemas de saúde, ficando vários dias de licença. O Presidente questiona sobre o
mapeamento do viveiro, sendo informado pelo Fabrício que o Zé Luis ficou responsável, mas ainda o
trabalho ainda não foi finalizado. Em seguida o sócio Fabrício expõe sobre a necessidade buscar
alternativas de vendas e até mesmo doar mudas, pois uma grande quantidade está morrendo. O
Presidente comenta que irá se reunir com Dr. Luciano para discutir vários assuntos e um deles será
sobre esse tema. O Fabrício informa que a próxima etapa será realizar educação ambiental com as
escolas. O Presidente sugere focar as escolas que estão localizadas mais próximas do viveiro devido
à dificuldade de se conseguir transporte. O sócio Neto sugere o trenzinho como forma de transportar
os alunos até o viveiro. Finalizando, o sócio Fabrício comenta que está irá confeccionar o relatório
final das atividades executadas no viveiro para apreciação da Diretoria. 10) O Presidente informa que
o IASB encaminhou a WWF um pedido de apoio institucional para a aquisição de uma maquina
fotográfica digital e um de computador completo. Entretanto não obteve resposta ainda e expõe que
tem pouca esperança de receber o apoio. Informa que o desembargador Dr. João esteve no IASB
comprando mudas e se interessou muito pelo trabalho que a entidade vem realizando. Inclusive o seu
filho, Marco Túlio já é associado. Continuando, menciona que o Sr. João sugeriu ao IASB entrar em
contato com a Receita Federal para verificar a possibilidade de conseguir um computador através de
material apreendido. Finalizando, comenta que a entidade primeiramente entrará em contato para
verificar quais são os requisitos e após encaminhará a solicitação. 11) O Presidente passa a palavra
para a sócia Vivian, representante no COMDEMA que por sua vez comenta que o Conselho irá se
reunir nos dias 16 e 22 de novembro, sendo que o Prefeito eleito foi convidado a participar. 12) O
Presidente lê a solicitação encaminhada pelo sócio Fabrício, onde manifesta que para continuar
prestando serviços de consultor e executor de projetos ambientais ao IASB necessitará de uma ajuda
de custo mensal na ordem de R$300,00 (trezentos reais), livre de encargos, após discussão foi
decidido que este assunto deverá ser abordado por ocasião do planejamento da entidade, pois no
momento não temos condições de arcar com esta despesa. 13) Em relação à definição da data da
próxima assembléia geral, fica aprovada a realização no período de 10 a 15 de dezembro, tendo como
convidados o Prefeito eleito José Arthur e o Sr. Alessandro – ECOA. 14) Referente às próximas
ações a serem realizadas, o Presidente comenta sobre o projeto das placas e da limpeza das estradas.
Informa que irá elaborar a proposta de plano de trabalho 2005 para aprovação da Diretoria. Dito isto,
questiona se há mais algum comentário a fazer. A sócia Fernanda comenta que durante o III Festival
da Guavira, o Instituto de Hospitalidade irá apresentar a comunidade, o resgate histórico realizado no
município e depois convidada todos a estarem presentes. Não havendo mais comentários, o
Presidente 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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