ATA DE REUNIÃO Nº 02/2006
Ata de reunião aos 07 (sete) dias do mês de julho 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
01/2006 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a apresentação do projeto “Faça
Bonito”, que é uma parceria entre 06 (seis) instituições ambientalistas e sociais (Asilo São José,
Associação Amigos da Brazil Bonito, Associação Pestalozzi, Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena, Fundação Neotrópica e Fundação Vida Bonito) para arrecadação de fundos e fala da
participação do IASB nas atividades previstas. 3) O Presidente comenta sobre o convite da reunião
técnica para definição dos membros que irão compor o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica e informa que devido à distância e do atraso na entrega do convite, o IASB não
estará enviando nenhum representante. 4) Referente ao Projeto Demonstrativo de Recuperação de
Matas Ciliares, o Presidente explica a proposta do projeto, que tem o objetivo de testar 05 formas de
recuperação, informando que a mesma já foi finalizada e encaminhada ao Programa Petrobras
Ambiental e PDA Mata Atlântica. Falando ainda do projeto, comunica os gastos referentes à
elaboração da proposta e envio cujo valor totalizou R$ 2.819,64 (dois mil oitocentos e dezenove
reais e sessenta e quatro centavos). 5) O Presidente fala que o IASB está em fase de elaboração do
projeto para os córregos urbanos de Bonito a pedido de alguns sócios e da vereadora Maria do
Carmo Souza Drumond, que enviou um requerimento à instituição, solicitando a possibilidade da
realização de um projeto de recuperação e preservação dos córregos urbanos da cidade – Restinga,
Bonito e Marambaia, envolvendo a comunidade local e despertando o compromisso sócio-ambiental
do empresário, do cidadão e do poder público. Continuando, o projeto prevê o diagnóstico ambiental
dos córregos referidos, com ações de educação ambiental, mutirão de limpeza e plantio de mudas. O
recurso para a sua execução do respectivo projeto será através da doação pela Promotoria de Justiça
– Comarca de Bonito de R$ 12.260,00 (doze mil, duzentos e sessenta reais), divididos em 10
parcelas de R$ 1.226,00 (Mil e duzentos e vinte e seis reais), sendo depositadas até o momento duas
parcelas. 6) O Presidente fala que o Projeto de Educação Ambiental Bonito Para Sempre – Fase II
será realizado no segundo semestre do corrente ano e os recursos para sua execução serão
provenientes da própria instituição, além das parcerias que serão efetuadas com o empresariado
local e com o poder público. 7) O Presidente comunica que o IASB participou entre os dias 25 a 27
de maio de 2006 da Semana da Mata Atlântica, promovida pela Rede Mata Atlântica, da qual o
IASB é filiado. Em seguida, o sócio Martins, que participou do evento representando o IASB, faz
alguns comentários, dizendo que entregou um kit com folder, adesivo e saquinho de lixo à Ministra
de Meio Ambiente Marina da Silva e lamenta que o evento foi focado para as regiões do Nordeste.
Martins também comentou que no bioma Mata Atlântica há muitos recursos disponíveis para
projetos ambientais e ainda, mostra os materiais (livros e folder) que trouxe para a biblioteca do
IASB. 8) O Presidente comunica que o IASB irá participar entre os dias 11 a 14 de julho do curso de
Capacitação em Arborização de Pastagens, oferecido pela Embrapa em parceria com o IBAMA. 9)
O Presidente comenta que o IASB enviou um ofício à vereadora Teresinha Braga para que levante

informações sobre o valor de R$ 2,00 (dois reais) cobrados de cada conta ativa de água. Informa que
a vereadora irá tomar as devidas providências após recesso da Câmara. 10) O Presidente informa
aos associados que o IASB, a pedido de um funcionário da promotoria, fez a doação de 04
protetores de mudas para serem colocados na nova sede do Fórum. Também comenta que dias
depois de serem colocados, uma outra instituição local se manifestou contra. Assim, o Presidente
tomou a seguinte posição, que se necessário for, os protetores de mudas podem ser retirados ou, se
caso a instituição reclamante preferir, poderá ser colocado seu adesivo no protetor. 11) O Presidente
avisa aos presentes que a RETECA promovida pelo IASB irá acontecer no dia 10 de outubro de
2006 e que poderá ser convidado para ministrar a palestra o Sr. Evandro da RPPN Vaga Fogo de
Pirenópolis/GO. A sócia Catia Arantes ficou de passar o contato do Sr. Evandro. Outra idéia foi
dada pelo Dr. Adílio na reunião passada, onde sugere, devido à relevância do assunto, que seja
tratado sobre o manejo de resíduos sólidos nas áreas rurais. 12) Nos assuntos diversos, foram
tratados os seguintes itens: a) O Presidente informa sobre a participação do IASB na reunião do
Projeto GEF Rio Formoso – Bonito – MS, realizada no dia 26 de abril. b) O Presidente informa que
o IASB participou das 04 (quatro) oficinas de Educação Ambiental oferecidas pela Fundação
Neotrópica, por meio do Projeto Corredor de Biodiversidade Miranda – Serra da Bodoquena. c) O
Presidente comunica que o IASB recebeu um convite para participar das atividades de comemoração
do Dia Mundial do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas
por o convite ter chegado atrasado, não deu tempo de montar nenhuma atividade. d) Quanto a
Oficina de Capacitação em Comunicação do Corredor de Biodiversidade Miranda – Serra da
Bodoquena, o Presidente informa que o relatório das atividades será enviado para os sócios via email. e) O Presidente informa que no dia 14 de julho irá acontecer o evento de apresentação do
projeto Diagnóstico Ecosocioambiental de Bonito – MS, na sua versão preliminar. f) O Presidente
comenta o lançamento da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário de Bonito, explicando como
está a situação atual e como será a situação proposta. g) O Presidente informa que o IASB solicitou
ao Sindicato Rural Patronal de Bonito a realização do curso de Meio Ambiente e Agricultura e
Educação Ambiental no Campo, ambos oferecidos pelo SENAR, para o segundo semestre desse
ano. O Sindicato respondeu que havendo recursos, os cursos serão viabilizados. h) O Presidente
comunica o desligamento da funcionária Janaina Couto Mainchein, como associada, devido o IASB
estar pleiteando o Título de Utilidade Pública Estadual e não ser adequado ter como sócia uma
pessoa do seu quadro de funcionários. Mas ressalta que a mesma continua trabalhando na entidade.
Ainda em relação ao desligamento de sócios, o Presidente comunica o desligamento do Bacuri Auto
Posto, devido à mudança de proprietários. i) O Presidente apresenta aos presentes o Termo de Posse
no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda – CBH – Miranda/MS. j) O Presidente mostra aos
presentes os 05 (cinco) DVD’s sobre a “Água”, disponibilizados para o IASB pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Continuando, o Presidente informa que os DVD’s são
para vários tipos de públicos e estão à disposição da comunidade para empréstimos. k) Quanto a
obtenção do Título de Utilidade Pública Estadual, o Presidente comunica que os documentos já
foram encaminhados à Secretaria de Estado e Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária e
que será encaminhado para votação na Assembléia, após recesso dos deputados. l) O Presidente
informa que o IASB recebeu um convite para participar da Reunião Extraordinária do Comitê
Deliberativo do Projeto GEF Rio Formoso a ser realizado no dia 10 de julho em Campo Grande. m)
O Presidente lê aos presentes a notícia sobre o cancelamento das multas expedidas pelo IBAMA
desde 2002, devido a uma falha do regimento interno do órgão, onde não foi relacionado o cargo de
“fiscal do IBAMA” no organograma da repartição. n) Comunica que o Ministério Público do Estado
de Mato Grosso do Sul deu início à Fase I do Projeto Rio Miranda, que consiste na realização de
diagnóstico ambiental de todas as propriedades que margeiam o Rio Miranda, desde sua nascente até
a distância de 10 km a jusante da ponte sobre o rio na Rodovia BR 262. o) Informa que o IASB está

em busca de informações sobre a confecção de sacolas coloridas de supermercado que está sendo
viabilizada por um projeto de coleta seletiva de lixo em Campo Grande, para ver a possibilidade de
disponibilizá-las para os supermercados de Bonito. O IASB já entrou em contato com alguns
supermercados de Bonito para verificar a possibilidade das sacolas virem para Bonito e enviou um
e-mail para a Associação de Supermercados de Mato Grosso do Sul para ter mais informações sobre
o assunto. p) Comunica a eleição da ONG Oca Brasil para representar as instituições da região
Centro-Oeste no CONAMA e informa que o IASB enviou um e-mail parabenizando-os e solicitando
o acesso às pautas das reuniões, tanto quanto, as deliberações do CONAMA. q) Comunica que o
IASB comprou um exemplar do livro Matas Ciliares: conservação e recuperação, para auxiliar nos
trabalhos da instituição, pagando o total de R$ 110,40 (Cento e dez reais e quarenta centavos), sendo
R$ 86,40 pelo livro e R$ 24,00 pelo taxa de envio. r) Informa que o sócio José Sabino havia se
disponibilizado a escrever um projeto para concorrer ao edital do FNMA sobre Invertebrados
Aquáticos, mas devido a problemas de doença na família, não pode submetê-lo. s) Comunica que o
projeto de Lei submetido pela vereadora Teresinha Braga para a inclusão da disciplina de Turismo
nas 7ª séries do ensino público municipal foi aprovado pela Câmara. t) Aproveita a oportunidade
para avisar que as próximas reuniões do IASB serão mais freqüentes. Finalizando a reunião,
questiona se os sócios teriam mais sugestões ou comentários. u) O sócio Martins sugere que com a
obrigatoriedade da disciplina de turismo nas escolas municipais seja feito um trabalho de
capacitação junto aos professores. v) A sócia Catia se manifesta dizendo que o projeto de Educação
Ambiental Bonito Para Sempre deveria ser submetido a um edital de Educação Ambiental para
captação de recursos. x) A sócia Tietta diz que é necessário divulgar que em Bonito também existe
um trabalho de coleta seletiva e que o município está tentando aprimorá-lo. z) O sócio Airton pede a
palavra solicitando que em uma próxima reunião possa fazer algumas explanações sobre o Projeto
GEF Rio Formoso, do qual é coordenador local das ações. Não havendo mais manifestações, 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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