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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2006
Ata de reunião aos 09 (nove) dias do mês de março de 2006, às 19h00min, reuniram-se na sede do
IASB, localizada a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1186 – Centro, no município de Bonito/MS, os sócios e
diretores do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, onde 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
04/2005 foi aprovada e dita nos conformes. 2) Aprovado como novos associados a Srª Maria Dalva
Gomes, a Agência Águas de Bonito e o atrativo Ilha do Padre. Por pedido ou de acordo com o artigo
11º do Estatuto Social foi aprovado o desligamento dos sócios Emerson Lemes Brum, Gilson
Antonio Sanchez Jacques, Vivian Ribeiro Baptista Maria, Fabrício de Souza Maria, Pousada do
Peralta, José Luiz Pinto Cyrino, Eno Bókoti Empreendimentos Turísticos, Barra do Sucuri, Mario
José Vieira Pedro, João Henrique R. Pirez Behrendt, Francisco Azevedo Silva, Simone de Oliveira
Elias, Ana Cristina Trevelin, Chris Aparecida Teixeira Vasques e Claudemar José Sovernigo. 3) O
Presidente faz a apresentação do Balanço Patrimonial referente ao exercício 2005. Informa que os
documentos foram analisados e assinados pelos membros do Conselho Fiscal, não constando
nenhuma irregularidade. Após apreciação dos associados, o Balanço Patrimonial 2005 foi aprovado
sem ressalvas. 4) O Presidente apresenta o relatório de atividades 2005, informando que o mesmo
foi encaminhado via e-mail aos associados e encontra-se divulgado no site da entidade
(www.iasb.org.br). Todos os presentes afirmam ter conhecimento do respectivo documento,
aprovando-o em seguida. 5) Referente à proposta do Plano de Trabalho 2006, o presidente lê as
principais ações e lembra aos presentes que o plano foi construído através de sugestões dos
associados e que a entidade dará prioridade para algumas ações. Dentre as propostas mais
relevantes, o Presidente citou o Projeto de Recuperação de Matas Ciliares para o rio Mimoso,
Projeto Lixo e Cidadania, Projeto Bonito Para Sempre Fase II e Projeto sobre pontos de doações. 6)
Continuando os assuntos da pauta, o Presidente inicia o processo de Eleição e Posse para nova
Diretoria do IASB biênio 2006/2008, sendo eleita a seguinte chapa: Presidente: Eduardo Folley
Coelho, Vice-Presidente: Estela de Wulf, 1º Secretário: José Arlindo Vasques, 2º Secretário: Elias
de Oliveira Francisco, 1º Tesoureiro: Newton Leite Daubian Filho, 2º Tesoureiro: Luiz Carlos
Corrêa, Suplentes: Valdemir Garcia Martins e Kátia Celi e Silva Salustiano, Conselho Fiscal:
Janaina Tadano Carneiro da Cunha, Laurent Beaudet e Hérico Braga. 7) Em seguida, o Presidente
expõe que para obtenção do título de Utilidade Pública Estadual foi necessário fazer algumas
alterações no Estatuto Social de entidade. Dito isto, apresenta as alterações, sendo estas: O Art. 1
passa a ter a seguinte redação: O Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, CNPJ
05.583.872/0001-43 ou pela forma abreviada IASB, é uma Instituição civil sem fins lucrativos,
apartidária, sem distinção de raça, sexo, opção sexual, cor ou credo, com caráter técnico, cientifico,
do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial e
ambiental, com sede na Rua Pilad Rebuá n° 1186 e foro no Município de Bonito, Estado de Mato
Grosso do Sul, podendo transferir-se, constituir sub-sedes, ou outras Unidades Prestadoras de
Serviços; No Art. 16 foram acrescentadas no final as seguintes palavras: aptos a votar; Do Art. 18
foi excluído: 1 (um) suplente; No Art. 30 foi adicionado o Parágrafo Único contendo a seguinte
redação: O IASB aplicará integralmente seus recursos no país, destinando eventual sobra gerada na
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aplicação de seus objetivos, não distribuindo lucros, honorários, vantagens ou bonificações a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto. O Art. 35 passa a ter a
seguinte texto: Os casos omissos deste estatuto serão decididos pela Diretoria. O Art. 36 passa a ter
a seguinte redação: Este estatuto tem vigência a partir desta data, sendo eleita nesta data uma nova
Diretoria. Parágrafo Único - Cabe ao Presidente do IASB encaminhar os documentos para registro
no Cartório competente e demais formalidades legais para o seu pleno funcionamento; O Art. 37
passa a ter seguinte redação: Este documento é a versão consolidada do estatuto aprovado em
Assembléia Geral nesta data. O Presidente questiona aos associados se todos concordam com as
alterações apresentadas, sendo aprovado por todos às modificações no Estatuto Social do IASB. 8)
O Presidente explica que no Comitê Deliberativo do Projeto GEF, o IASB possui o cargo de
suplente, onde a titular é a Fundação Neotrópica. Após comentários, os presentes aprovam a sócia
Almira Dias Soares como representante do IASB. 9) O Presidente comenta que o COMDEMA
solicitou as ONG’s ambientalistas locais (IASB, Brazil Bonito e Fundação Neotrópica) a nomeação
de seus novos representantes. Explica que as mesmas se reuniram com o intuito de decidir quais
ocupariam as cadeiras, porém não foi possível eleger novos representantes, pois a Sra. Márcia
Brambilla não aceitou o processo de votação que aprovou a continuidade da Brazil Bonito no cargo
de titular, cargo este que a mesma disputava para a Fundação Neotrópica. Como esta atitude não foi
democrática, o IASB e a Brazil Bonito solicitaram uma nova reunião para discussão. Dito isto, o
Presidente questiona se a Assembléia aprova que o IASB continue apoiando a Brazil Bonito para o
cargo de titular e, se caso o representante não quiser, o IASB entrará na disputada do cargo, sendo
todos favoráveis. 10) O Presidente fala sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda,
informando que o IASB enviou a documentação para concorrer à cadeira e que possui muitas
chances de ser aprovado. 11) Quanto a RETECA, o Presidente informa que o IASB possui uma
parceria com o Sindicato Rural de Bonito para a realização de uma palestra por ano. O Presidente
expõe que a RETECA de 2006 está prevista para o dia 04 de maio e pede aos presentes sugestões de
temas. O sócio Dr. Adílio sugere, devido à relevância do assunto, que seja tratado sobre o manejo de
resíduos sólidos nas áreas rurais. O Presidente considera a sugestão e após comenta sobre a visita
técnica que realizou em uma propriedade modelo no município de Nioaque. Mediante o que
vivenciou naquele local, o Presidente sugere também como tema da RETECA, a apresentação de
alternativas de renda para pequenas propriedades rurais, levando em consideração a sustentabilidade
econômica e ambiental. O Dr. Adílio propõe para falar sobre este assunto, o Sr. Evandro da RPPN
Vagafogo que fica em Pirenópolis e se prontifica a fazer contato com ele. 12) Nos assuntos diversos,
foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente informa sobre o curso de Manejo Básico de Hortas
que será oferecido pela ATRATUR através de parceria com o Sindicato Rural de Bonito e SENAR,
nos dias 28 a 30 de março de 2006. b) O Presidente comenta que o projeto de Educação Ambiental
Bonito para Sempre será encaminhado a GEOR Serra da Bodoquena, solicitando recursos para a
execução da 2ª fase ainda este ano. c) O sócio Alex questiona sobre o funcionamento dos
departamentos criados para cuidar especificamente de cada região dos rios. Em resposta, o
Presidente informa que os departamentos realizaram algumas ações, citando o departamento dos
córregos urbanos que na ocasião fez um levantamento fotográfico dos principais problemas que vem
ocorrendo. O departamento do Rio da Prata realizou um sobrevôo recentemente, fazendo a
demarcação dos problemas ambientais com auxílio de GPS e máquina digital. E, está programado
para o departamento do Rio do Peixe fazer um sobrevôo para identificar depredação e assim
contribuir na fiscalização. Continuando, o Presidente comenta que a proposta de formar os
departamentos era para que os mesmos fossem auto-suficientes e ativos, mas como isso não vem
acontecendo coloca como ação o agendamento uma reunião com os coordenadores dos
departamentos para definir diretrizes. d) A sócia Almira comenta sobre a manutenção das estradas e
questiona sobre o FUNDERSUL. O Presidente responde que apenas 25% do FUNDERSUL são
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repassados ao município e que os recursos destinados ao Estado foram aplicados em contrapartida
de obras federais. A sócia Almira sugere então que seja encaminhado um ofício para a Prefeitura
questionando sobre o plano de aplicação dos 25% do FUNDERSUL no município. e) O Presidente
comenta que o IASB ainda está levantando informações sobre o valor de R$ 2,00 cobrados de cada
conta ativa de água. f) O Presidente informa que o IASB renovou o cadastro no CNEA e com isso
continua apto a encaminhar projetos para o FNMA. g) O Presidente comenta sobre a notícia do
Promotor Dr. Luciano Loubet que se encontra divulgada no site www.oeco.com.br. Após informa
que a mesma também está disponível no site do IASB e ATRATUR. h) O Presidente fala sobre o
ofício enviado a Sr. Nilde Brun solicitando informações a respeito do projeto de Resíduos Sólidos
que está sendo desenvolvido em Bonito pela Fundação Cândido Rondon e Fundação de Turismo,
mas por enquanto nenhuma informação foi repassada. i) O Presidente informa que o IASB
encaminhou ao COMDEMA um ofício apoiando o Promotor quanto à tomada de ações para
diminuir os desmatamentos no município. j) O Presidente avisa que o IASB recebeu um e-mail de
um economista para transformar o IASB em OSCIP e fala que este assunto deve ser discutido nas
próximas reuniões. k) A sócia Estela comenta sobre o projeto para formação de pontos de doações e
se coloca a disposição para colaborar na elaboração do mesmo. k) O Presidente informa sobre a
carta enviada à Promotoria solicitando uma maior fiscalização no Carnaval, em especial no atrativo
Ilha do Padre, devido à alta fragilidade do ambiente. Após discussão, levando em consideração que
todos os ambientes do município são frágeis e de alto valor ambiental, foi sugerido que seja
encaminhado um ofício ao COMDEMA solicitando a criação de uma política para os Balneários
durante o período de carnaval, levando em consideração a segurança dos visitantes e a condições
ambientais do local. Finalizando a reunião, o Presidente questiona se os sócios teriam mais
sugestões ou comentários. Não havendo manifestação, o Presidente encerra os trabalhos, sendo o
que foi tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada pelos presentes nesta reunião e
assinada pelo Sr. Presidente e pela secretária da entidade, constando em anexo a lista dos
participantes devidamente assinada.

_______________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente IASB

_______________________
Janaina Couto Mainchein
Secretária IASB

