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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2005

Ata de reunião aos 05 (cinco) dias do mês de outubro 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, sendo 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 02/2005 foi
aprovada. 2) O Presidente comenta que alguns associados pediram desligamento e após faz a leitura
dos nomes: Hotel Canaã, Posto Santa Laura, Maria Luiza R. Perin – ME, Alves Rodrigues Materiais
para Construção Ltda, Mario José Vieira Pedro, Rosivan Cardoso da Silva, Élio Luiz Perin, Elis
Kedma Venâncio Paulino, Dielle Perin, Cristina de Souza Figuerôa, Ana Beatriz Belmonte de
Arruda, Carlos Adalberto Pereira Porto, Andréia Zamboni, Vivian Barbosa da Cruz, Vilma de
Fátima Aguiar Carbonaro. 3) O Presidente fez a apresentação da Prestação de Contas referente à
doação feita ao IASB pela Promotoria de Justiça no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), recursos
estes provenientes da indenização ambiental da “madeira”. Relembra que este valor foi doado para
ser utilizado no fortalecimento do IASB, bem como para ser aplicado em atividades de Educação
Ambiental. Dito isto, solicita a Janaina, coordenadora do projeto, que apresente o Programa de
Educação Ambiental “Bonito Para Sempre” que será desenvolvido pelo Instituto. Ela explica que
serão envolvidos alunos das 8ªs séries das escolas públicas e privadas de Bonito MS, totalizando 244
crianças, com a finalidade de torná-los multiplicadores dos princípios para conservação do meio
ambiente. Comenta que o projeto enfocará principalmente o manejo adequado do lixo, os cuidados
necessários para evitar o desperdício de água, bem como a importância ecológica das matas ciliares.
Continuando, explica sobre as fases do programa, informando que a primeira será a reunião com os
professores, tendo por objetivos torná-los co-responsáveis pela continuidade do programa. Informa
que esta reunião será realizada amanhã, dia 06 de outubro, às 19:00 horas na sede do IASB, sendo
que as escolas convidadas já confirmaram o nome de seus representantes. A próxima fase será a
palestra de sensibilização com os alunos das 8ª séries, a terceira fase compreende o estudo do meio,
onde os alunos irão visitar o Viveiro Municipal, a Estação de Tratamento de Esgoto e o Balneário
Municipal. A quarta fase será a realização do mutirão de limpeza, onde os alunos irão percorrer as
ruas adjacentes à escola participante, recolhendo e armazenando os resíduos encontrados em sacos
plásticos resistentes, que quando cheios serão retirados pelo caminhão da Prefeitura Municipal. Em
conjunto a esta atividade ocorrerá a distribuição de saquinhos de lixo para os veículos que trafegam
nas ruas próximas a escola participante. A quinta e última fase será o concurso da cartilha ecológica,
onde cada turma, dividida em grupos de no máximo cinco componentes, desenvolverá uma cartilha
contendo os temas que foram trabalhados durante as fases do programa. Finalizando, comenta sobre
o questionário que será aplicado antes e após as atividades do programa, com a finalidade de
comparar o conhecimento dos educandos antes de participarem do projeto e os resultados
posteriores à participação dos mesmos, visando identificar o nível de absorção dos temas ambientais
que foram trabalhados. Após explicações, o Presidente menciona que no Balneário Municipal os
alunos terão também momentos de lazer e descontração e que será servido almoço em parceria com
o Restaurante Amigão. Expõe ainda sobre a iniciativa de cada turma plantar uma muda de espécie
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nativa no balneário. A sócia Tietta sugere que futuramente o IASB envolva o atrativo Parque
Ecológico Rio Formoso. O Presidente solicita que o projeto seja encaminhado aos presentes via email, estando abertos a sugestões que visem o aprimoramento do mesmo. Expõe que as atividades
com os alunos iniciam a partir do dia 18 de outubro, envolvendo primeiramente o Colégio Honorato
Jacques e a Escola Municipal João Alves de Arruda. Finalizando, comenta que será solicitada uma
entrevista na rádio FM Lago Azul para informar a comunidade bonitense sobre as ações do
Programa de Educação Ambiental e em seguida menciona que o IASB irá buscar cotas de patrocínio
junto ao empresariado local. 3) O Presidente comenta que a Promotoria de Justiça informou ao
IASB sobre a existência de diversos lotes de madeiras apreendidas e com perda decretada por
infrações ambientais, madeiras estas que se encontram disponíveis para doação. Informa ainda que a
Promotoria irá doar a madeira à entidade social ou ambientalista que vender pelo preço de avaliação.
Dito isto, menciona que tem interesse em comprar esta madeira para ser utilizada nos seus passeios,
mas vai esperar o Dr. Luciano retornar das férias para fazer a proposta. Caso o IASB receba nova
doação, a mesma será utilizada na continuidade do programa de Educação Ambiental. 4) O
Presidente comenta que recebeu de última hora o convite para participar da reunião do GEF
Pantanal/ Alto Paraguai, promovida pela Fundação Cândido Rondon em Campo Grande. Informa
que encaminhou um e-mail explicando que não pode participar desta reunião, devido ao fato de ter
sido convidado sem tempo hábil para que pudesse se programar, mas que o IASB continua parceiro
do projeto. Em seguida, comenta que no dia 27 e 28 de outubro acontecerá o lançamento do projeto
GEF em Bonito, sendo que o IASB auxiliará na convocação, cabendo destacar que é um evento de
extrema importância e que a participação dos associados é imprescindível. 5) Sobre o ofício que foi
encaminhado ao IASB, através do Sr.Davi Moura de Olindo, advogado da Associação das Famílias
para Unificação e Paz Mundial, o Presidente informa que o documento trata do pedido de
providências no sentido de coibir a implantação do Assentamento nas margens do rio da Prata. Em
seguida expõe que este assunto será tratado no Conselho Estadual de Controle Ambiental, no qual
ocupa a cadeira de titular pela ATRATUR. 6) O Presidente informa que o IASB apoiou o evento
Manejão, que trata de um novo conceito sobre conservação do solo e que ao mesmo tempo visa à
lucratividade para o produtor. Expõe que este evento foi realizado no Sindicato Rural e contou com
a presença de diversos proprietários rurais Finalizando, expõe que o IASB tem intenção de se
envolver mais neste assunto. 7) Sobre os departamentos do IASB, o Presidente comenta que os
trabalhos foram iniciados, mas que não teve continuidade. Expõe que futuramente o IASB irá dar
continuidade às reuniões e se possível, ele irá participar dessas reuniões visando nortear as próximas
ações. O sócio Martins comenta que tem como disponibilizar o levantamento fotográfico do rio do
Peixe para auxiliar nos trabalhos. 8) O Presidente informa que o IASB tinha contratado a bióloga
Chris Teixeira para ser a técnica responsável em elaborar projetos, porém a mesma por problemas
de saúde teve que se desligar do IASB, sendo que a funcionária Janaina vem assumindo esta função.
Informa ainda que a funcionária Poliana, contratada para desenvolver funções tanto no IASB quanto
na ATRATUR, recebeu proposta para atuar na agência Carandá e desta forma pediu desligamento
das entidades, estando no aviso prévio até 30 de outubro. Dito isto, propõe que a aprovação de um
técnico exclusivamente para o IASB, ou seja, que o mesmo não auxilie nas atividades da
ATRATUR, sendo aprovado pelos presentes. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes
itens: a) A sócia Tietta comenta que participou da expedição do Plano de Manejo do PN da Serra da
Bodoquena. b) O Presidente comenta que o Programa Pantanal, agora chamado de Projeto Pantanal
irá acontecer, porém com menos recurso. c) O sócio Luiz Carlos sugere ao IASB desenvolver
projeto para padronização de lixeiras, que através da parceria da iniciativa privada, pudessem ser
distribuídas para a comunidade. d) O sócio Claudião expõe sobre a sua preocupação com os
córregos urbanos de Bonito. O Presidente informa que o trabalho para conservação desses córregos
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pode vir a fazer parte das ações do GEF e o IASB como parceiro irá, em momento oportuno propor
este tema. Em seguida 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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