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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2005
Ata de reunião aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2005, às 19:00 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, tendo como convidados o
Vereador Reginaldo Nunes Rocha (Nandinho) e a Presidente do Bonito Convention & Visitor
Bureau, Sra Jussara Coinete Veron, sendo que iniciada a Assembléia foi nomeada a Sra Janaina
Couto Mainchein para secretariar e foram tratados os seguintes assuntos: 1) Dando início aos assuntos
da Pauta, o Presidente agradece a participação dos presentes e em seguida questiona se todos
aprovam a ata de reunião anterior. Não havendo ressalvas, a ata nº 13/2004 foi aprovada e dita nos
conformes. 2) O Presidente faz a apresentação do Balanço Patrimonial referente aos exercícios 2003
e 2004. Informa que os documentos foram analisados e assinados pelos membros do Conselho
Fiscal, não constando nenhuma irregularidade. Após apreciação dos associados, os Balanços
Patrimoniais 2003 e 2004 foram aprovados sem ressalvas. 3) O Presidente comenta que a Vice
Presidente Vivian Ribeiro Baptista Maria e a 1ª Tesoureira Vilma de Fátima Aguiar Carbonaro
encaminharam solicitação de desligamento da Diretoria, por motivos pessoais. Desta forma, expõe
que será necessário eleger novos membros para compor esses cargos, sendo sugerido para ocupar a
Vice Presidência, o Sr. Valdemir Garcia Martins, como 1º Tesoureiro o Sr. Newton Leite Daubian
Filho e no cargo de 2º Tesoureiro, Juliane Ferreira Salvadori. Após comentários, o Presidente inicia
a eleição, sendo eleitos por unanimidade. 4) O Presidente comenta que o IASB e a Brazil Bonito
compartilham a cadeira das ONG’s ambientalistas de Bonito no Conselho Municipal de Meio
Ambiente, sendo que o Instituto ocupa o cargo de titular e a Brazil Bonito o cargo de suplente,
conforme acordado entre as entidades. Do mandato de dois anos, as entidades cumpriram um ano,
devendo por motivos de organização do próprio COMDEMA, referendar ou eleger novo
representante para completar o mandato. Como a sócia Vivian, representante do IASB no Conselho
solicitou desligamento, há necessidade de eleger um novo representante. Porém a Fundação
Neotrópica do Brasil mostrou-se interessada em participar do COMDEMA e para que isso seja
possível, haverá necessidade das três ONG’s ambientalista, em consenso, decidir quais entidades
farão parte do Conselho, lembrado que há possibilidade de somente duas ocupar a cadeira das
ONG’s. Dito isto, o Presidente pede sugestões, sendo deliberado que as três entidades (IASB, Brazil
Bonito e Neotrópica) deverão se reunir e definir duas entidades para participar do COMDEMA até o
final deste mandato. Caso o IASB continue fazendo parte do Conselho, ficou eleito como
representante do IASB, o sócio Valdemir Garcia Martins para ocupar o cargo de suplência. 5)
Referente o Projeto das Placas Educativas e Indicativas, o Presidente comenta que o valor orçado
pela empresa Plottar para confecção de cada placa ficou na ordem de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta
e oito reais). A intenção do IASB era apresentar este projeto no COMDEMA, porém como o Fundo
Municipal de Meio Ambiente foi extinto, a entidade terá que buscar outros patrocinadores. Dito
isto, o Presidente apresenta o lay-out das placas para análise e sugestões dos associados, sendo
sugerido: a) viabilizar junto a patrocinadores mais do que cinqüenta por cento do valor do projeto;
b) utilizar uma linguagem mais clara e objetiva; c) dar maior destaque ao patrocinador; d) melhorar
o desing; e) projeto deveria contemplar também a elaboração de placas para indicar as unidades de
conservação; f) a princípio o projeto deveria prever a elaboração somente de placas educativas,
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sendo estas fixadas nas margens de rios e nas seguintes estradas - São Geraldo, Bonito/Bodoquena,
Bonito/Baia das Garças, Rodovia 267, Rodovia do Turismo e Bonito/21. Após comentários, ficou
deliberado à criação de uma comissão responsável em realizar uma análise mais aprofundada do
projeto das placas e após melhorias, a nova proposta será apresentada aos demais associados. A
comissão será formada pelos sócios Alex, Daniel e Flávio. 6) O Presidente informa que o relatório
de atividades 2004 encontra-se divulgado no site da entidade (www.iasb.org.br), e em seguida,
comenta que este documento foi encaminhado via e-mail aos associados. Referente a proposta de
Plano de Trabalho 2005, ficou decido entre os participantes, que o IASB encaminhará cópias para
análise e sugestões dos associados. 7) O Presidente propõe a criação dos departamentos, tendo como
objetivo principal à melhoria da qualidade e da quantidade dos rios. Os departamentos não terão
autonomia financeira própria, mas poderão buscar recursos através de ações ou encaminhamento de
projetos. Cada departamento ficará responsável em levantar problemas específicos e encontrar
soluções que visem eliminar ou minimizar esses problemas. Diante do exposto, o Presidente passa a
palavra aos associados, sendo criados os departamentos e seus componentes. a) Amigos do
Mimoso: formado pelos seguintes sócios: Eduardo Coelho, Arlindo Vasques, Yuri, Vivian,
Fabrício, Daniel e Tietta, tendo como coordenador o sócio Daniel; b) Amigos do Formoso: formado
pelos seguintes sócios: Juca, Neto, Flávio, Elis, Rosivan, João Henrique, Juliane e Gilson e Sra. Eza,
tendo como coordenador o sócio Juca da Ygarapé; c) Amigos do Rio da Prata: formado pelos
seguintes sócios: Eduardo, Yuri, Jorge e James, tendo como coordenador o sócio Eduardo Folley
Coelho. d) Amigos do Peixe, Olaria e Chapena: formado pelos seguintes sócios: Martins, Rosário
e Maria Aparecida Borges Stella, tendo como coordenador o sócio Martins; e) Amigos do Salobra:
não foi definido representantes; f) Amigos do Aquidaban e Perdido: composto pelos sócios: Ivan,
Cátia Arantes e Neto, tendo como coordenador o sócio Ivan; g) Amigos dos Córregos Urbano de
Bonito: formado pelos seguintes sócios: Alex, Paula, Vivian, Laura Beaudet, Elis, Luis, Regina,
Marcelo, Rosário, Cátia Arantes, Neto, Juca e o Vereador Nandinho, tendo como coordenador o
Neto. Ficou decidido que os coordenadores de cada departamento deverão realizar a primeira
reunião com os demais componentes do grupo, até o dia quinze de abril. O Presidente menciona que
a secretária do IASB ajudará na convocação e organização das reuniões. 8) O Presidente comenta
sobre as duas denúncias de desmatamentos que foram encaminhadas pelo IASB aos órgãos
competentes. A primeira trata-se de um desmatamento de área as margens do rio Mimoso, sem
respeitar a faixa de cento e cinqüenta metros, sendo este autorizado pela SEMA. O segundo
desmatamento ocorreu nas margens do rio Salobra, sem respeitar a área de preservação permanente.
Alguns associados comentam sobre diversos desmatamentos irregulares que vem ocorrendo
freqüentemente no município, entretanto, sem nenhuma medida de punição dos infratores. O
Presidente expõe que tem consciência das irregularidades, mas o IASB não pode ficar caracterizado
como uma Ong de “denúncias”, mas sim como uma entidade que busca primeiro o entendimento de
proprietário rural sobre a necessidade de conservar o meio ambiente, apesar desta ação ser mais
lenta. As denúncias somente deverão ser levadas aos órgãos competentes, em último caso.
Finalizando, o Presidente informa que o IASB irá assinar o Diário Oficial, com o intuito de
acompanhar as liberações de licença de desmatamentos e compromete-se em estudar mais
profundamente este assunto. Ficou decidido pelos presentes realizar futuramente uma reunião com
os responsáveis sobre desmatamentos (SEMA/MS, SEMA/Bonito, IBAMA, Promotor de Bonito e
Secretário Municipal de Meio Ambiente). 9) Nos assuntos diversos, foram tratados os seguintes
itens: a) O sócio Neto comenta sobre os serviços de manutenção das estradas que foram realizadas
pelas máquinas provenientes do Termo de Ajuste de Conduta do aeroporto. Informa que esteve
fiscalizando os trabalhos, sendo que dos 102 (cento e dois) que deveriam ser trabalhados, somente
16 (dezesseis) dias foram utilizados realmente na manutenção preventiva, ou seja, na contenção das
águas pluviais para que as mesmas não deságüem nos rios. Expõe que se a Promotoria tivesse
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nomeado uma pessoa da área de meio ambiente para ser o responsável técnico da comissão, os
trabalhos seriam mais efetivos. Dito isto, o Presidente propõe que seja encaminhado um ofício ao
Dr. Luciano citando quais foram às falhas ocorridas e avanços pertinentes à adequação das estradas.
Devendo ser sugerido também neste do documento, que na próxima etapa dos trabalhos de
manutenção seja nomeado como representante técnico da comissão, uma pessoa que faz parte da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou do COMDEMA, sendo a proposta aceita pelos
presentes. b) O sócio Juca sugere a realização de um evento ambiental para envolver a comunidade
local, sendo que os temas abordados deverão possuir uma linguagem simples para que todos os
participantes compreendam a importância de cuidar do meio ambiente como forma de garantir a sua
própria sobrevivência. c) O Presidente comenta que o IASB continua, mesmo com o término do
convênio, realizando as vendas de mudas do Viveiro de Essências Florestais da Serra da Bodoquena,
informa que o conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. d) O Presidente
informa que o IASB, em parceria com o Sindicato Rural de Bonito, realizou no dia três de março, a
25ª RETECA, com o tema “Como melhorar a rentabilidade das fazendas através de boas práticas
ambientais”. Para ministrar a palestra, o IASB convidou o Dr. Rodiney Mauro e Dra. Martha Pereira
da Silva, pesquisadores da EMBRAPA Gado de Corte. O evento contou com a participação de mais
de 200 pessoas da comunidade bonitense, entre autoridades, proprietários rurais, estudantes da
faculdade de Administração Rural, ambientalistas e empresários do trade turístico. e) O Presidente
comenta que foram doados pelos sócios Daniel e Tietta diversos materiais para acervo do IASB,
sendo que parte desses materiais foi entregue a Biblioteca Municipal. f) A sócia Paula comenta que
as entidades ambientalistas de Bonito deveriam aproveitar melhor o Minuto Ecológico, programa da
rádio FM Lagoa Azul. O Presidente expõe que o IASB irá obter junto ao Dr. Adílio, maiores
informações sobre como participar; g) O Presidente informa que IASB está inserido no Cadastro
Nacional de Processos Formativos em Educação Ambiental, desenvolvido pelo Ministério do Meio
Ambiente, podendo ser acessado pelo endereço www.mma.gov.br. O objetivo deste projeto é unir
todas as informações a título de educação ambiental, visando à criação e o fortalecimento de uma
dinâmica nacional contínua de formação de educadores ambientais, tendo como perspectiva
emancipatória, a potencialização da autonomia da sociedade para criar e incrementar suas próprias
atividades formativas. h) Finalizando os assuntos diversos, o Presidente comenta que anteriormente
havia sido decidido se reunir a cada quinze dias somente com membros da Diretoria. Esta decisão
foi tomada no intuito de buscar maior objetividade nas ações. Entretanto, este processo afastou os
associados da entidade, sendo que nas próximas reuniões de Diretoria, a secretaria irá estender a
convocação aos demais associados. Em seguida, questiona se os sócios teriam mais alguma sugestão
ou comentário. Não havendo manifestação, o Presidente encerra os trabalhos, constando em anexo, a
lista dos participantes, devidamente assinada, nesta Assembléia Geral. Sendo o que foi tratado,
lavrou-se a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Presidente e pela secretária
da entidade.

_______________________
Eduardo Folley Coelho
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_______________________
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