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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2007
Ata de reunião aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2007, às 17h00min, 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
02/2007 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente apresenta o Balanço Patrimonial de
2006, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovado as demonstrações contábeis. 3)
O Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária de junho, mostrando que o caixa está com
um déficit de R$ 771,97 (setecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Fala também
que frequentemente precisa fazer doações pessoais ao IASB para que a instituição possa efetuar o
pagamento das contas e dos salários em dia. 4) Aprovada a filiação dos novos sócios Laudeir dos
Santos Pereira e Siro Sirgado y Antico. 5) Por solicitação de afastamento do IASB, foi aprovado o
desligamento do sócio Reserva Ecológica Baia Bonita. O Presidente explica que o estatuto do IASB
não prevê afastamentos temporários. Assim, este sócio será desligado, mas poderá associar-se
novamente ao IASB ao término do período estipulado. 6) A Técnica Liliane Lacerda fala sobre as
atividades do projeto “Matas Ciliares”, onde apresentou aos presentes o relatório de atividades
trimestral e o relatório de prestação de contas no período de 20 de março a 04 de junho de 2007. Na
ocasião entregou um resumo das principais atividades realizadas pelo projeto dentro de três meses,
onde incluem a implantação das técnicas de recuperação nas três unidades demonstrativas, compra
de equipamentos, reuniões e dia de campo realizados. A Técnica apresenta também o banner e a
camiseta confeccionados para divulgação do projeto. 7) O Presidente fala da criação da Comissão do
Córrego Restinga. Explica que a pedido da Promotoria de Justiça foi realizada uma reunião conjunta
visando solucionar o problema de degradação do córrego Restinga. Esta reunião foi resultado do
relatório do Projeto Nossos Córregos, executado pelo IASB, onde foi realizado um levantamento
sócio econômico ambiental do córrego. O Presidente explica ainda que a Comissão está sob a
coordenação do IASB e ficou responsável pela apresentação das diretrizes de um levantamento mais
aprofundado das causas e soluções dos problemas que estão ocorrendo no córrego. A Técnica
Liliane explica que a comissão já foi reunida e que foi definida a realização de um levantamento dos
pontos mais críticos do córrego, citados no relatório. 8) Em relação ao Programa Trainee em Meio
Ambiente, a Técnica Liliane explica que será realizado, como projeto institucional do IASB, um
planejamento estratégico visando definir diretrizes de atuação que permita otimizar os recursos
financeiros e humanos da Instituição, tornando-a um agente de mudanças mais atuante em prol da
conservação da natureza no município de Bonito. Fala também que este planejamento deverá ser
realizado até o final do ano e buscará ainda, planejar participativa e estrategicamente as atividades
da Instituição, com maior participação dos associados. A Técnica informa que o próximo encontro
está marcado entre os dias 08 a 15 de julho. 9) O Presidente informa aos presentes a aprovação do
projeto “Sistemas Agroflorestais como Alternativa de Recuperação de Matas Ciliares e geração de
renda em pequenas propriedades no rio Mimoso, Bonito/MS” pelo Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil – Projetos Demonstrativos – PDA Mata Atlântica e apresenta a
carta oficial informando a aprovação. Explica que o projeto trata da utilização dos sistemas
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agroflorestais (consórcio de plantas nativas e culturas anuais) como forma alternativa de
recuperação de matas ciliares, visando à diminuição da pressão sobre os remanescentes de florestas
nativas e a diversificação das fontes de renda para os produtores rurais. A Técnica Liliane fala que o
orçamento do projeto, com duração de 24 meses, é de R$ 69.832,00 (sessenta e nove mil e
oitocentos e trinta e dois reais). Explica ainda que neste recurso foram inclusos o pagamento do
aluguel do escritório e da energia elétrica e que, também está prevista a compra de um projetor
(Data show), 01 notebook, 01 impressora multifuncional e 01 tela de projeção para o IASB. O
Presidente lembra que este é o segundo projeto de peso do IASB, que ajudará a dar renome para a
instituição. 10) O Presidente informa que o IASB participou da eleição dos representantes no
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente para o biênio 2007/2009. Explica que
entramos em contato com o diretor da Ong parceira ECOA, Alessandro Menezes, para que nos
indicasse uma instituição atuante para votarmos, no sentido de trabalharmos em conjunto com as
Ong’s locais. Dessa forma, o IASB, no dia 19 de junho, participou da eleição, através de voto
eletrônico, votando na instituição IDA – Instituto de Desenvolvimento Ambiental, com sede em
Brasília – DF, pois, de acordo com as informações repassadas, desenvolveu um ótimo trabalho em
sua gestão anterior. 11) O sócio Ivan Salzo, representante do IASB na Semana Nacional da Mata
Atlântica e no Encontro Nacional e Assembléia Geral da Rede de ONGs da Mata Atlântica que
ocorreu entre os dias 23 a 26 de maio em Porto Alegre, fala da sua participação. Explica que o
objetivo principal do encontro foi fortalecer as Ong’s participantes da Rede, devido ao fato delas
estarem trabalhando isoladamente. O sócio Ivan fala ainda que durante o evento foi realizada uma
eleição para nova coordenação das regiões Sul, Sudeste e Nordeste da Rede, onde cada região possui
três coordenadores. Ivan informa que o IASB foi eleito como coordenador da Região Sul,
juntamente com mais duas Ong’s por um período de 02 anos. Fala inda que é muito interessante a
participação do IASB na Rede e na coordenação, pois fica em contato com pessoas muito
articuladas que fazem parte do movimento ambientalista desde a década de 80 e, além disso, pode
ter a oportunidade de opinar em minutas de editais de projetos. O sócio Ivan lembra que ficou como
representante do IASB na coordenação e que precisa ser verificada a possibilidade de um
funcionário de órgão público, que é o seu caso, participar da Rede. O Presidente fala que a
participação do Ivan é muito bem vinda, pois é um técnico bem preparado para representar a
instituição, mas pediu à técnica do IASB que verifique o estatuto da Rede sobre esta situação. O
sócio Ivan fala também que nos dias 18 e 19 de junho participou de uma reunião de coordenação em
Brasília, onde foram tratados assuntos como a sustentabilidade da Rede Mata Atlântica, assessoria
de imprensa para cuidar do projeto de sustentabilidade da Rede e problemas administrativos. Ivan
explica ainda que na ocasião participaram do evento “O papel dos povos da floresta no
desenvolvimento socioambiental no Brasil”, seminário que tratou do 2º Encontro Nacional dos
Povos das Florestas. 12) O Presidente informa que no dia 27 de junho haverá uma reunião da
Campanha Faça Bonito. Fala ainda que vem percebendo a campanha “estacionada” e que só os
funcionários de alguns passeios tem falado sobre o assunto com os turistas, mas vem sendo um
trabalho isolado, pois os guias não estão participando e nem as Ong’s que fazem parte da campanha,
onde cada uma ficou responsável em visitar os estabelecimentos que possuem urnas. Explica que é
favorável a divisão do dinheiro que já foi arrecadado, cujo valor é de R$ 1.217,63 (mil, duzentos e
dezessete reais e sessenta e três centavos), lembrando que o valor que cada instituição receberá com
a divisão não cobrirá os gastos que as mesmas tiveram inicialmente com a campanha. Finalizando, o
Presidente acredita que a campanha não está tendo sucesso porque falta comprometimento social e
ambiental da maioria das pessoas da cidade. 13) Nos assuntos diversos, foram tratados os seguintes
itens: a) O Presidente explica que o Sindicato Rural de Bonito enviou um oficio ao IASB onde
informa o cancelamento dos cursos oferecidos pelo SENAR para o ano de 2007, devido à parceria
que estabeleceram com o Programa Escola de Fábrica. O Presidente irá conversar com o presidente
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do Sindicato, Leonel Lemos de Souza Brito, para entender melhor o motivo do cancelamento e
solicitar que seja revisto o cancelamento dos cursos em 2007 para o IASB, devido o fato que os
cursos foram oferecidos como contrapartida no projeto patrocinado pela Petrobras e que, além de
poder nos causar certos problemas com nosso patrocinador, foi estabelecida uma parceria, através de
carta assinada com o Sindicato, no sentido de atender aos cursos ofertados pelo projeto durante os
24 meses de execução. b) O Presidente comenta o oficio em resposta à carta encaminhada pelo
IASB ao prefeito José Arthur onde solicitou a construção das caixas de retenção ao longo da
Rodovia do Turismo, bem como a manutenção e reparo das já existentes e ressalta a percepção que a
Promotoria e a prefeitura estão tendo em relação à conservação do solo. c) O Presidente apresenta o
relatório da Serra da Bodoquena, encaminhado pela Promotoria de Justiça e comenta a aplicação da
lei da Mata Atlântica nos municípios do entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O
sócio Ivan lembra que a lei não será aplicada em todo o município, mas apenas nos locais que
possuem matas de domínio da Mata Atlântica. d) O Presidente comunica o convite enviado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para uma reunião que tratou de assuntos relacionados a
ações no viveiro municipal, realizada no dia 16 de maio, onde o técnico Fernando Correia Villela
participou representando o IASB. e) O Presidente comunica o convite, enviado pela Prefeitura de
Bonito, para participar de uma Audiência Pública que tratou de assuntos referentes à Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO 2008, onde a técnica Janaina Mainchein representou o IASB. f) O
Presidente fala do convite para participar da 1ª reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Miranda e comenta sua participação. g) O Presidente informa que a AGRAER e a Fundação
Cândido Rondon convidaram o IASB para participar do curso “Treinamento de Metodologia
Participativa para Ações de Planejamento do Desenvolvimento”, entre os dias 19 a 22 de junho.
Explica que devido ao excesso de trabalhos no escritório, nenhum funcionário pôde participar. H) O
Presidente comunica o convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para comemoração do
Dia Mundial de Meio Ambiente, no dia 05 de junho, onde a técnica Liliane representou o 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.
_____________________
Eduardo Folley Coelho

_____________________
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______________________
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