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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2006
Ata de reunião aos 22 (vinte e dois dias) dias do mês de dezembro de 2006, às 19h00min, reuniramse 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 02/2006 foi aprovada e dita nos conformes. 2) Realizada pela funcionária Janaina a
apresentação do Relatório Final da II Fase do Programa de Educação Ambiental Bonito para
Sempre, dando enfoque para os pontos positivos e negativos, além das propostas de aprimoramento
para a próxima fase do projeto. Apresentado também as 03 (três) cartilhas vencedoras no Concurso
da Cartilha Ecológica, que foi realizado pelo projeto. 3) Realizada pela funcionária Liliane a
apresentação Relatório da I Etapa do Projeto Nossos Córregos – Ação Restinga, onde explicou as
fases do projeto, as dificuldades e resultados encontrados, deixando claro que a linha de ação do
IASB é sempre educativa e não de denúncias. Em seguida, o Presidente comenta que este relatório
servirá de base para que o IASB possa elaborar futuros projetos que amenizem os problemas
ambientais encontrados. 4) O Presidente comunica que o Projeto Demonstrativo de Recuperação de
Matas Ciliares no rio Mimoso, Bonito/MS foi aprovado pela 2ª seleção pública do Programa
Petrobras Ambiental, onde receberá o recurso de R$ 69.966,08 (sessenta e nove mil, novecentos e
sessenta e seis reais e oito centavos) para realizar ações de recuperação de matas ciliares e atividades
afins. O Presidente comunica também que o IASB recebeu uma carta do Programa PDA Mata
Atlântica onde diz que a proposta de projeto apresentada não foi aprovada para evitar a duplicidade
de financiamento e recomenda a reestruturação da proposta com vistas a garantir a
complementaridade de ações e o re-encaminhamento ao PDA. Sugerindo ainda pelo PDA incluir
ações que visem desenvolver o comprometimento do Trade Turístico de Bonito. Dessa forma, o
Presidente sugere a elaboração de uma nova proposta envolvendo o trade e desenvolvendo ações
com sistemas agroflorestais em parceria com o IDATERRA e IBAMA. 5) O Presidente fala da
participação do IASB no Programa Trainee em Meio Ambiente da Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza e informa que dos três nomes indicados em ordem de preferência (Liliane
Lacerda, Poliana Weber e Juliane Ferreira Salvadori), a candidata Liliane, já funcionária do IASB,
foi selecionada para participar da capacitação, que ocorrerá durante o ano de 2007. 6) O Presidente
apresenta o valor gasto pelos projetos Bonito para Sempre e Nossos Córregos, que totalizaram R$
14.089,39 (quatorze mil, oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo que apenas foi pago
com recursos próprios do IASB (mensalidades e doação da Promotoria) a quantia de R$ 3.162,69
(três mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e o restante foi através dos
patrocínios do poder público e empresários locais. Informa que os respectivos relatórios com as
atividades dos projetos foram encaminhados para os sócios via e-mail e que também estão
disponíveis no site do IASB. 7) O Presidente mostra aos presentes a Previsão Orçamentária para os
meses de janeiro e fevereiro de 2007. 8) Por pedido ou pelo artigo 11º do Estatuto Social foi
aprovado o desligamento dos sócios Edson Honorato Mariano, Flavio Sidnei Mariano, Mauro
Mimura, Pierre Girard, Emilie Nalin Beaudet, Laura Nalin Beaudet, Laurent Pierre Paul Beaudet,
Tamanduá Viagens e Turismo Ltda, Ilha do Padre, Dutra de Oliveira Rocha Ltda – Bonitur,
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Agropecuária Rio Formoso Ltda, Yuri Fabiano Peralta Lopes, Paula Santa´Anna Battassini, Maria
Leopoldina A. Campos e Luiz Lemos de Souza Brito. 9) O Presidente informa que o IASB recebeu
o Título de Utilidade Pública Estadual com validade de 02 anos. 10) O Presidente fala sobre a
Campanha “Faça Bonito”, explicando a parceria entre as 05 instituições ambientalistas e sociais
(Associação Amigos da Brazil Bonito, Associação Pestalozzi, Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena, Fundação Neotrópica e Fundação Vida Bonito) e informa que o Asilo São José não irá
participar da etapa de implantação da campanha. O Presidente fala ainda sobre o investimento que
cada instituição realizou para a confecção do material campanha necessário para que se dê início às
arrecadações nos estabelecimentos parceiros. O IASB conseguiu arrecadar o recurso necessário para
cobrir o investimento, através da venda de adesivos da campanha por um valor simbólico de R$
50,00 (cinqüenta reais) para empresários do turismo. O IASB será a instituição responsável para o
depósito do dinheiro arrecadado, onde para isso será criada uma conta bancária específica para a
campanha utilizando o CNPJ do IASB e posteriormente apresentação de contas as demais ong’s
participantes. 11) O Presidente informa que a Câmara Municipal aprovou um projeto que modifica a
exigência de que as calçadas da cidade sejam construídas somente com pedra portuguesa e mármore,
conforme consta no Código de Posturas do município. Dessa forma, o Presidente sugere que seja
feito um projeto de Lei para a adoção de “Calçadas Ecológicas”. Este projeto será apoiado pela
vereadora Teresinha Braga. 12) Aprovado o recesso dos funcionários do IASB entre os dias 23 de
dezembro de 2006 a 01 de janeiro de 2007. 13) Nos assuntos diversos, foram tratados os seguintes
itens: a) O Presidente informa que a notícia sobre o Projeto aprovado pelo Programa Petrobras
Ambiental está sendo vinculada em diversos jornais eletrônicos de renome. b) O Presidente
comunica que a ONG Oca Brasil foi confirmada numa das vagas da região Centro-Oeste ao
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e que enviaram um e-mail de agradecimento
pelo apoio recebido. c) O Presidente lê a carta enviada pela Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio onde parabeniza e cumprimenta o IASB pelo empenho e responsabilidade
social ao envolver as crianças bonitenses nas questões ambientais. d) O Presidente comunica que a
licença ambiental para realização da obra para contenção da plataforma no Balneário Municipal foi
obtida junto a SEMA/MS e que será iniciada após o período de alta temporada. e) O Presidente
comenta a notícia sobre a abertura de rua e construção de ponte sobre o córrego Restinga. f) O
Presidente lê aos presentes a notícia sobre a importância de descartar o óleo de cozinha em
recipientes adequados para que não haja a contaminação de litros de água e comunica que esta
informação foi encaminhada via e-mail para os sócios. g) O Presidente informa sobre a realização de
um planejamento estratégico para o IASB proposta pela empresa Bionúcleo e comunica que no
momento o IASB não dispõe de recursos financeiros para a contração da consultoria.. h) O sócio
Airton conta a sua experiência no curso sobre Sistemas Agroflorestais e sugere a implantação pelo
IASB, de modelos deste sistema nas unidades demonstrativas do Projeto de Recuperação de Matas
Ciliares. Continuando, fala também de um curso pela internet sobre agroecologia, oferecido pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário e se compromete a repassar maiores informações. i) O
sócio Cleuci sugere que sejam realizadas palestras ambientais sobre a região no período noturno,
durante a alta temporada, para que os turistas valorizem o local e sintam-se motivados a colaborar
com a Campanha Faça Bonito. j) o Drº Adílio solicita que haja alguém do IASB participando de
cursos com o tema agroecologia e agrofloresta para que possa contribuir na valorização da produção
local. l) O Presidente informa aos presentes os convites recebidos, onde representantes do IASB
estiveram presentes. Finalizando a reunião, questiona se os sócios teriam mais sugestões ou
comentários. 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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