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ATA DE REUNIÃO Nº 04/2005

Ata de reunião aos 08 (oito) dias do mês de dezembro 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, sendo tratados os seguintes assuntos: 1)
Iniciando 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 03/2005 foi aprovada. 2)
Aprovado como novo associado o Sr Cleuci Agnew Ronzella. 3) O Presidente informa que a doação
feita pela Promotoria de Justiça no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proveniente da indenização
ambiental da “madeira” foi utilizada pelo IASB no pagamento de pessoal, encargos sociais, material
institucional, despesas com o manejão e com o programa de educação ambiental, restando como
saldo o valor de R$ 1.143,56 (um mil cento e quarenta e três reais e cinqüenta e seis centavos). Após
a apresentação das planilhas financeiras, o Presidente passa a palavra para a Janaina, coordenadora
do programa de educação ambiental “Bonito para Sempre” que por sua vez explica que o valor gasto
para a realização das etapas foi menor que o previsto no projeto, tendo conseguido ainda a
colaboração financeira de empresários locais. Continuando comenta que o programa envolveu ao
todo 184 alunos das turmas de 8ªs séries e que a última etapa está sendo finalizada. Serão entregues
às escolas o relatório final das atividades, mais um mural explicando sobre o programa, contendo
fotos dos alunos, informações sobre o concurso da cartilha, além da aplicação do questionário final
que tem por objetivo verificar o que os alunos conseguiram absorver dos temais ambientais que
foram transmitidos durante as etapas do programa. Finalizando, expõe que assim que os
questionários (antes e pós-projeto) estiverem tabulados, encaminhará o relatório aos associados e as
escolas participantes. O Presidente informa que o IASB encaminhou para o edital do HSBC o
programa de educação ambiental, II fase. A proposta para o próximo ano é aprimorar o projeto e
envolver mais intensamente alunos, professores e comunidade local. O resultado dos projetos
selecionados pelo HSBC acontecerá no dia 23 de janeiro de 2006. O Presidente menciona ainda que
o IASB irá encaminhar para a GEOR/SEBRAE o projeto visando obter recursos para execução do
mesmo em Bodoquena e Jardim. 4) O Presidente explica que o Projeto GEF Rio Formoso formou o
Comitê Deliberativo e abriu uma cadeira para as ONG’s locais, ocupando o cargo de titular a
Fundação Neotrópica e a suplência o IASB. Informa que o prazo para indicação de representante foi
até 30 de novembro, período em que não foi possível realizar uma assembléia para eleição, ficando
ele como representante. Dito isto solicita que este assunto seja pauta da próxima reunião do IASB,
aonde será realizada uma eleição para definir o representante que irá para participar do comitê
deliberativo. Em seguida o Presidente faz a leitura do convite para a reunião do comitê deliberativo
do projeto GEF rio Formoso, a realizar-se nos dias 12 e 13 de janeiro. Comenta que o convite foi
enviado com pouca antecedência, sendo este o motivo de não poder participar. Posteriormente aos
comentários, o Presidente pede a funcionária Liliane que participe. Os sócios Martins e Estela
também se interessaram em participar e solicitam ao IASB lembrá-los da reunião. 5) O Presidente
informa sobre o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2004 entre Promotoria de Justiça e
AGESUL a título de indenização ambiental do aeroporto que prevê o melhoramento, recuperação e
adequação das estradas do município de Bonito, tanto estaduais como municipais, com o objetivo de
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evitar erosões e carregamento de material sólido aos rios da bacia do rio Formoso e seus afluentes.
Explica que no final do ano passado o Promotor formou uma comissão responsável em avaliar os
serviços de manutenção das estradas, na qual o IASB fez parte. Para este ano, o Promotor destinou a
Secretaria de Meio Ambiente como responsável em orientar e fiscalizar os trabalhos que estavam
previsto para iniciar esta semana, mas que devido à chuva foi adiado. Continuando, o Presidente fala
que apesar do IASB não ter sido envolvido nesta segunda fase, a sua participação no ano passado
colaborou para mudança do sistema. Anteriormente a empreiteira contratada ganhava por dia
trabalhado passando agora a ser paga por quilometro de serviço realizado, devendo ser executado
nos pontos mais críticos das estradas contempladas os serviços de carreamento do graide;
abaloamento; execução de lombadas; caixas de retenção; suavização dos graides e cascalhamento.
Dito isto, o sócio Juca pede ao IASB que encaminhe um ofício ao Promotor de Justiça solicitando
que os serviços de manutenção contemplem também as estradas de influência do córrego São João.
6) O Presidente comunica que a Juíza de Bonito destinou as ONG’s ambientais e sociais de Bonito,
os recursos do fundo municipal de meio ambiente, sendo que cada entidade receberá o valor total de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), parcelado em seis vezes. Informa que o IASB já recebeu duas
parcelas, sendo este o motivo principal desta reunião na qual tem por objetivo deliberar a utilização
destes recursos. Em seguida, o Presidente solicita as devidas considerações, sendo aprovado pelos
presentes que este recurso será utilizado para despesas administrativas e na compra de uma máquina
digital, um computador e um GPS visando à estruturação do IASB. Deliberado também fazer um
sobrevôo ao longo do rio do Peixe e córrego São João a fim de avaliar as condições do solo e das
matas ciliares. O Presidente comenta que no projeto de educação ambiental que o IASB encaminhou
ao HSBC está contemplado a compra desses equipamentos, com exceção do GPS e ainda despesas
com material de divulgação. Caso o projeto seja aprovado, o recurso do fundo de meio ambiente
será utilizado na execução de outros projetos. Dito isto, pede aos associados sugestões de ações que
o IASB deve atuar no próximo ano. O sócio Juca manifesta sua preocupação com os córregos
urbanos, em especial ao São João. Fala ainda que o IASB poderia utilizar o espaço na rádio para
transmitir a população bonitense informações que visem a conservação dos recursos naturais. O
Presidente manifesta que em breve Bonito terá uma outra emissora de rádio, podendo firmar uma
parceria. A sócia Estela comenta que o IASB poderia desenvolver algum projeto sobre resíduos
sólidos. O Presidente lembra da sugestão do sócio Luiz Carlos que compreende a confecção e
distribuição de lixeiras a comunidade carente. Após expõe que poderia ser feito um projeto único,
porém mais abrangente. Mediante as sugestões, o Presidente comenta que serão elaborados os
devidos projetos. 7) O Presidente expõe sobre a necessidade de contratação de mais um funcionário
para atuar no IASB juntamente com a Janaina . Explica que ao contrário das contratações anteriores,
este novo funcionário deverá dedicar-se integralmente ao IASB, podendo desempenhar algumas
funções na ATRATUR quando necessário for. Posteriormente o Presidente apresenta a Bióloga
Liliane e comenta que a mesma já vem atuando no IASB em caráter de experiência. Após
comentários, o Presidente fala sobre a proposta de reajuste salarial para a funcionária Janaina e em
seguida solicita o parecer dos presentes, sendo aprovado a contratação da bióloga Liliane no valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a partir de 01 de dezembro de 2005 e, também o reajuste de
salário para a funcionária Janaina para R$ 600,00 (seiscentos reais) a vigorar em janeiro de 2006. 8)
Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente comenta sobre o mutirão de
limpeza dos rios Miranda e Santo Antonio no município de Jardim, realizado no início deste mês. b)
O sócio Juca fala sobre a tarifa de esgoto que corresponde o valor de 50% (cinqüenta por cento)
sobre a conta de água. Pede ao IASB que se informa sobre esta Lei, bem como a existência de um
conselho responsável em gerir este recurso. O Presidente comenta que a entidade irá buscar
informações a respeito desse assunto. Posteriormente menciona que irá solicitar uma reunião com o
Promotor para discutir este assunto e também a respeito da implantação do Plano Diretor de Bonito,
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sobre as condições dos Córregos Urbanos e a possibilidade de incluir as estradas de influencia do
córrego São João nos serviços de manutenção das máquinas do T.A.C. c) O Presidente informa que
o IASB atendeu aos alunos do Colégio Waldorf Micael/SP que estiveram em Bonito no mês
passado. O objetivo da visita desses estudantes que além de conhecerem diversos passeios, foi
verificar os trabalhos que o IASB e a Brazil Bonito vem desenvolvendo. d) A sócia Estela questiona
sobre a possibilidade do IASB desenvolver um projeto contemplando o “Manejão”. O Presidente
expõe que algumas fazendas localizadas no município de Bonito aderiram a esta técnica, devendo o
IASB aguardar os resultados. Em seguida menciona que talvez o mais indicado fosse o IASB
colaborar para que a palestra sobre o sistema manejão seja realizada em Jardim. 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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