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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2007
Ata de reunião aos 09 (nove dias) dias do mês de fevereiro de 2007, 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
03/2006 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente apresenta a proposta do Calendário de
Reuniões 2007, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes, ficando o IASB responsável por
repassá-lo aos demais sócios via e-mail. 3) Aprovada a filiação dos novos sócios Maria do Socorro
Stalzenberg Pires, Enyr Flores Moura e Ercy Cavalheiro Flores Magalhães. 4) O Presidente
apresenta a previsão orçamentária e a avaliação de equilíbrio financeiro mensal 2007 do IASB.
Explica que mesmo recebendo as anuidades e mensalidades em dia e além das despesas bancadas
pelo projeto, que no caso contempla o salário e encargos de somente um funcionário, o caixa do
IASB continuará negativo. Dessa forma, o Presidente sugere que sejam realizadas ações para
melhorar a arrecadação da instituição, sendo proposto pelos participantes: ampliar o valor da
mensalidade dos associados; contribuição através dos fornecedores de passeios, buscar novos
associados e, criar mecanismos para estimular as empresas a se associarem. Inclusive, a sócia Tietta
também sugeriu que sejam enviadas cartas convidando as empresas a se filiarem ao IASB. Dito isto,
o Presidente solicita a sócia Tietta a elaboração desse documento. Em seguida, o Presidente sugere
com alternativa, a arrecadação de recursos através do atendimento à escolas/faculdades que vem
visitar Bonito, com interesse na questão ambiental. 5) O Presidente solicita as funcionárias do IASB,
explanação sobre os projetos para 2007. O Projeto Demonstrativo de Recuperação de Matas
Ciliares, patrocinado pela Petrobras está com o contrato pronto e foi enviado via correio para o
IASB. Após a assinatura do Presidente e devolução do contrato, haverá um prazo de 15 dias para
liberação da 1ª parcela do recurso, cujo valor será 40% do total do projeto. O Projeto de Educação
Ambiental Bonito para Sempre está sendo reformulado e será enviado aos editais do Unibanco e
CASA. O Projeto Nossos Córregos previsto para acontecer no córrego Bonito este ano, irá depender
da situação financeira da instituição no momento da execução. Quanto aos novos projetos, o IASB
está formulando uma proposta, a pedido de alguns sócios, utilizando Sistemas Agroflorestais para
recuperação de matas ciliares e geração de renda na região do rio Mimoso. Este projeto será
encaminhado para os editais da IUCN e PDA Mata Atlântica visando complementar as ações
previstas no projeto de recuperação de matas ciliares da Petrobras. O sócio Airton ficou de
contribuir com a elaboração da proposta e com ações do projeto. O sócio Adílio achou a proposta
importante e sugeriu procurar técnicos do IBAMA para ajudar com o projeto. 6) O Presidente fala
sobre a Campanha Faça Bonito, mostrando os valores da receita recebida e os valores gastos até o
momento, ressaltando o investimento que cada instituição realizou para a confecção do material da
campanha necessário para iniciar às arrecadações nos estabelecimentos parceiros. Fala ainda sobre a
reunião realizada no dia 26 de janeiro com os representantes das 05 instituições participantes para
delegação de funções e apresenta os 19 estabelecimentos participantes da campanha. O Presidente
sugere que sejam feitas urnas extras para serem colocadas nos estabelecimentos quando for
necessário retirar as urnas que estiverem cheias. A sócia Tietta sugere também que sejam deixadas
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urnas em cada uma das 05 ONG’s para que os turistas que desejarem possam deixar doações. 7) O
Presidente fala sobre o Programa Trainee em Meio Ambiente. Explica que a funcionária Liliane já é
registrada e por isso a instituição terá que arcar com os valores referentes ao salário, encargos e
passagens de ida e volta para participação no programa. Aproveitando a oportunidade, o Presidente
fala que o programa necessita de um tutor para acompanhar as atividades do trainee, sendo ele o
tutor escolhido pela instituição. O Presidente explica ainda que o trainee deverá desenvolver um
projeto ao longo do programa e sugere que seja o Planejamento Estratégico do IASB. Comunica que
o primeiro encontro do tutor irá ocorrer entre os dias 27 de fevereiro a 03 de março e o do trainee
entre os dias 25 de março e 01 de abril. 8) Nos assuntos diversos, foram tratados os seguintes itens:
a) O Presidente informa que a Fundação Neotrópica enviou uma carta comunicando que o “Projeto
de recuperação das nascentes e corpos d’água da micro-bacia do rio Anhumas na região da Serra da
Bodoquena, Bonito/MS” foi conveniado e recebeu a primeira parcela dos recursos em 2006 e que a
partir de janeiro de 2007, estará executando as atividades do projeto. b) A funcionária Liliane relata
a III Assembléia da Rede Pantanal, dizendo o objetivo da reunião e a importância da participação do
IASB. c) O Presidente informa a conclusão do Plano de Manejo da RPPN Santuário do Prata,
faltando apenas algumas correções para encaminhamento à SEMA. d) A sócia Clair fala sobre a
falta de manutenção das caixas de retenção ao longo da rodovia Ilha do Padre e sugere a confecção
de mais algumas. Por deliberação dos sócios ficou decidido enviar um ofício à Prefeitura solicitando
a manutenção e confecção das caixas de retenção desta rodovia. e) O Presidente enfatiza que a linha
de ação do IASB deverá ser sempre de orientação e sensibilização e não punitiva e de denúncias. f)
Ficou decidido pelos presentes a convocação dos empresários que possuem pousadas e hotéis ao
longo do córrego Restinga para falar sobre o levantamento feito pelo IASB. 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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