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ATA DE REUNIÃO Nº 02/2005
Ata de reunião aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2005, às 17:00 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 as atividades, 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 01/2005 foi
aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a leitura dos novos associados para aprovação
dos presentes, sendo aprovado os novos associados: Pierre Garcia, Daniel Afonso Falcão Molmann
e Chris Aparecida Teixeira Vasques. 3) Em seguida, o Presidente apresenta para parecer dos
associados, a previsão orçamentária do IASB referente a junho 2005. 4) O Presidente comenta que o
IASB participou da Semana do Meio Ambiente de Bonito, realizada no período de 01 a 03 de junho.
Na ocasião a entidade realizou atividades de educação ambiental com as crianças das 1ª e 2ª séries
das escolas publicas e privadas, transmitindo informações sobre a importância ecológica da matas
ciliares para garantir a vida dos rios de Bonito – Serra da Bodoquena. 5) O Presidente informa que a
sócia Maria Aparecida, na função de Presidente da ATRATUR se reunião com o Prefeito de Bonito,
Sr. José Arthur para falar a respeito da proliferação de favelas ao longo da rodovia MS 178
Bonito/Bodoquena. Na ocasião o Prefeito comentou que está ciente e que está na programação de
sua gestão resolver este problema. 6) Referente aos departamentos do IASB, o Presidente comenta
que os departamentos Amigos do Mimoso, do Formoso, dos Córregos Urbanos e da Prata já
realizaram a primeira reunião e destes encontros foram apresentadas pelos membros integrantes de
cada departamento, algumas propostas visando melhorar a qualidade ambiental desses rios.
Entretanto, algumas ações que foram propostas necessitam de recursos para serem viabilizadas e
devido à falta de verba, no momento o IASB fica impossibilitado de executar tais ações. Por isso, o
Presidente menciona que sentiu a necessidade de participar das próximas reuniões dos
departamentos, no sentido de auxilia-los na definição de diretrizes. Sobre o departamento do
“Amigos do Rio da Prata”, do qual é coordenador, o Presidente comenta que estiveram presentes no
estande da Expo Jardim, e está previsto para este ano um sobrevôo ao longo do Rio da Prata. Após
pede a secretária do IASB solicitar junto ao Secretário de Meio Ambiente de Jardim ou com o
INCRA a lista das propriedades rurais as margens do rio da Prata. 7) O Presidente informa que o
IASB recebeu uma doação da Promotoria de Justiça de Bonito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) referente à indenização ambiental da “madeira”. Comenta que a intenção do Promotor Dr.
Luciano era que este recurso fosse utilizado em um projeto para avaliar os resultados do Formoso
Vivo através da medição da turbidez da água. Porém como ainda é cedo para se obter alguma
resposta sobre as ações do Formoso Vivo, e também que esses recursos são insuficientes para
viabilização deste tipo de projeto, o Presidente comenta que esteve reunido com o Promotor e que o
mesmo consentiu que esta doação fosse utilizada na estruturação e no fortalecimento do IASB. Em
seguida expõe a proposta da contratação da bióloga Chris que já vem realizando trabalho voluntário
no IASB. Explica que a Chris ficaria responsável em escrever um projeto de educação ambiental
envolvendo os alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Bonito MS sobre a questão
do lixo. Este projeto entraria como contrapartida do recurso doado da “madeira”. Continuando,
menciona que a técnica também ficaria responsável em escrever outros projetos e encaminha-los aos
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diversos fundos. Finalizando comenta que o valor doado também seria utilizado para pagar uma
ajuda de custo para a Poliana, que é remunerada somente pela ATRATUR, mas que desempenha
funções também no IASB. Dito isto, fica aprovado pelos presentes a contratação da bióloga Chris no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e ajuda de custo para Poliana na ordem de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais) por mês, ambas com registro em carteira. Aprovado também que o
valor doado será utilizado no projeto de Educação Ambiental acima citado. 8) Nos assuntos diversos
o sócio Neto comenta que cadastrou o IASB na rede de Ong’s da Mata Atlântica. O Presidente
questiona se os sócios teriam mais alguma sugestão ou comentário. Não havendo manifestação, o
Presidente encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida, foi
aprovada e assinada pelos presentes.
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