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ATA DE REUNIÃO Nº 04/2007
Ata de reunião aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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
03/2007 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente apresenta a previsão orçamentária do
mês de agosto, mostrando que, se todas as mensalidades forem pagas, o saldo do IASB ficará
positivo com o valor de R$ 391,96 (trezentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos). Fala
também que o caixa ficará positivo devido o salário da funcionária Janaina Mainchein, que está de
licença maternidade, estar sendo pago pelo INSS no período da licença. 3) A Técnica Liliane
Lacerda fala sobre as atividades do projeto “Matas Ciliares”, comunicando a visita da gestora da
Petrobras à Bonito para acompanhamento técnico e avaliação do andamento do projeto. A técnica
fala que tanto a gestora, quanto o consultor que a acompanhou disseram estar satisfeitos com o
andamento do projeto, além de terem ficado maravilhados com as belezas naturais que Bonito
oferece, reforçando a importância do projeto de recuperação de matas ciliares na região. 4) Sobre a
Comissão do Córrego Restinga, a técnica Liliane informa que foi realizada uma nova reunião com
os membros da comissão onde foi definido um cronograma de atividades para o córrego e
encaminhado ao Promotor. Os trabalhos serão iniciados ainda no mês de agosto e se estenderão até o
mês de novembro com o objetivo de identificar as causas e propor as soluções para os problemas
que estão ocorrendo nesse curso d’água. Na carta encaminhada ao Promotor foi informado o pouco
tempo disponível dos técnicos para se dedicarem a esse trabalho e assim, solicitado um tempo maior
para identificação dos problemas do córrego e não somente 01 (um) dia, conforme citado na carta
encaminhada anteriormente. Na ocasião o Presidente lembra o motivo da criação da comissão e fala
que já estão acontecendo ações no córrego Restinga a partir do projeto executado pelo IASB,
denominado “Nossos Córregos”. 5) Em relação ao Programa Trainee, a técnica Liliane informa que,
juntamente com os demais membros da equipe, estará desenvolvendo o planejamento estratégico do
IASB. Explica que no mês de setembro será desenvolvida a primeira etapa do planejamento através
da aplicação do questionário aos sócios e na ocasião solicita a participação de todos. Finalizando,
fala também que na última etapa do planejamento será realizada uma oficina para nivelamento dos
resultados e elaboração de um plano de ação para a instituição. O Presidente complementa dizendo
que o planejamento estratégico irá terminar de definir os anseios dos sócios. 6) O Presidente fala do
projeto aprovado pelo PDA Mata Atlântica e comunica a participação do IASB na oficina de
capacitação inicial dos projetos aprovados, que será realizada entre os dias 13 a 17 de agosto de
2007, em Montenegro/RS. Nesta oficina serão tratados os planos de monitoria de cada projeto e as
questões financeiras do programa. O Presidente fala ainda que o sócio Airton estará acompanhando
a técnica Liliane nesta oficina como um técnico parceiro do projeto que atuará juntamente com o
IASB. Explica que o sócio Airton foi um dos idealizados do projeto e conhece bem os sistemas
agroflorestais, técnica a ser implantada no projeto. Na ocasião o Presidente solicita ao Airton que
faça uma breve explanação sobre recuperação através de sistemas agroflorestais. Dessa forma o
Presidente solicita à técnica Liliane que coloque na pauta da próxima reunião a apresentação dos
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Sistemas Agroflorestais pelo sócio Airton. 7) Em relação à Campanha Faça Bonito, o Presidente
comunica o desligamento do IASB. Explica que devido a dificuldades financeiras do IASB no
período, a instituição precisou solicitar o desligamento para receber o valor arrecadado pela
Campanha, referente à R$ 337,89 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos). Explica
ainda que outro motivo para o desligamento do IASB foi a falta de tempo das instituições
participantes para se dedicarem à Campanha. O Presidente informa que a conta da Campanha, em
nome do IASB será encerrada e o restante do recurso, referente à R$ 1.044,89 (Um mil, quarenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) foi repassado através do cheque nº 850025 à Associação
Amigos da Brazil Bonito. Finalizando, o Presidente solicita à técnica Liliane que coloque na pauta
da próxima reunião se o IASB deverá voltar a participar da Campanha. 8) O Presidente comunica
que o IASB encaminhou a documentação para concorrer a uma cadeira no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH). Explica que o IASB poderá ocupar a cadeira ou apoiar outra instituição
atuante. 9) Nos assuntos diversos, foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente comunica que,
juntamente com o sócio Luis Carlos, está idealizando um projeto para arrecadação de fundos para o
IASB visando o plantio de árvores para seqüestro de carbono. Explica que já foi conhecer algumas
experiências desse tipo e fala de algumas dificuldades e oportunidades que o IASB poderá ter ao
desenvolver este projeto. Dessa forma, pergunta à plenária se o IASB pode desenvolver a proposta e
apresentá-la nas próximas reuniões, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. b) O
Presidente comunica que o IASB recebeu a ficha de inscrição para participar do Prêmio Ford Motor
Company de Conservação Ambiental e do Prêmio Von Martius de Sustentabilidade, mas ambos os
prêmios solicitam que os projetos participantes apresentem resultados ou já tenham sido finalizados,
não sendo o caso do IASB. c) O Presidente comunica que participou da oficina de planejamento
estratégico do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda entre os dias 28 e 29 de junho de 2007.
Explica que o planejamento tem finalidade de planejar a operacionalização e o funcionamento do
Comitê. d) O Presidente fala que participou da Reunião Plenária de Governadores do Conselho de
Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL. e) O Presidente comunica o convite enviado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para participar de uma reunião com o Dr. José Machado –
Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA, realizada no dia 31 de julho, onde a técnica
Liliane Lacerda representou o IASB. f) O Presidente fala sobre o convite para o Curso de
Agricultura Orgânica, realizado entre os dias 2 e 3 de agosto de 2007, onde o IASB não teve
nenhum representante. g) O Presidente comunica o convite para a XVIII Feira do Verde, na cidade
de Vitória – ES. Explica que a participação nesta feira será inviável para 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

______________________
Airton José Silva Garcez

_____________________
Ivan Salzo

______________________
Maria do Socorro Stolzelberg
______________________
Luis Carlos Azambuja Correa

_____________________
Greice Aparecida D. Feliciano

______________________
Siro Sirgado Y Antico

