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ATA DE REUNIÃO Nº. 01/2008
Ata de reunião aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2008, às 16h00min, reuniram-se na sede
do IASB, localizada a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1348 – 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
05/2007 foi aprovada e dita nos conformes. 2) Continuando o Presidente inicia o processo de
Eleição para nova Diretoria do IASB biênio 2008/2010, sendo eleita a seguinte chapa: Presidente:
Eduardo Folley Coelho, Vice-Presidente: Valdemir Garcia Martins, 1º Secretário: Juliane Ferreira
Salvadori, 2º Secretário: Kátia Celi e Silva Salustiano, 1º Tesoureiro: Newton Leite Daubian Filho,
2º Tesoureiro: Luiz Carlos Corrêa, Suplentes: Rooswelt Sampaio e Alex Furtado, Conselho Fiscal:
Airton Garcez, Hérico Braga e Clair Garzella dos Santos. A posse da nova Diretoria acontecerá em
nove de março de dois mil e oito. 03) A secretária Janaina apresenta o relatório de atividades 2007,
informando que o mesmo foi encaminhado via e-mail aos associados e encontra-se divulgado no site
da entidade (www.iasb.org.br). Todos os presentes afirmam ter conhecimento do respectivo
documento, aprovando-o em seguida. 04) Continuando, expõe o calendário de reuniões previsto para
2008, sendo este aprovado pelos participantes. As reuniões acontecerão uma vez por mês, nas
sextas-feiras, às 16h00min, exceto nos meses de julho e janeiro. 05) Em seguida, faz a apresentação
da previsão orçamentária do mês de fevereiro e comenta que se todas as mensalidades forem pagas
em dia, o saldo do IASB ficará positivo. Explica que o saldo tem ficado positivo, porque o projeto
aprovado pelo PDA-Mata Atlântica arca com as despesas de aluguel e parte dos salários e encargos
da equipe técnica. 06) Aprovado como novo associado o Buraco das Araras Ecoturismo, localizado
no município de Jardim/MS. 07) Aprovado o desligamento do sócio Cleuci Agnew Ronzella. 08) O
Presidente lembra que o IASB presta serviço voluntário a Prefeitura de Municipal de Bonito, através
da comercialização de mudas do viveiro municipal. Porem diversas pessoas reclamam que as mudas
em tubetes são muito pequenas e as em saquinhos possui preço muito elevado. Desta forma, o
Presidente sugere a possibilidade do IASB também comercializar mudas que serão doadas pelo
viveiro do Rio da Prata, mas que ficarão armazenadas na sede da instituição. Dessa forma, o Rio da
Prata estará ajudando a gerar receita para o IASB e a instituição poderá atender algumas pessoas
interessadas em adquirir tamanhos maiores de mudas, além de oferecer espécies variadas não
disponíveis no viveiro municipal, sendo a sugestão aprovada pelos presentes. 09) O Presidente
anuncia a mudança de área da unidade demonstrativa do projeto Sistemas Agroflorestais na
Recuperação de Mata Ciliares e Geração de Renda do Sitio Anjo Gabriel para a Estância Mimosa,
informando o motivo da mudança o qual se refere à venda da propriedade e a não aceitação da
continuação do projeto pela atual proprietária. Como o IASB já tinha gasto parte dos recursos para
implantação do sistema na antiga propriedade, a Estância Mimosa apoiou o IASB cedendo mão-deobra, alimentação e estadia. Além disso, a Estância Mimosa será a unidade mãe do projeto,
fornecendo sementes e mudas para demais proprietários rurais, como também disponibilizará espaço
para realização de cursos e oportunizará visitas de campo para divulgação do sistema. O PDA não se
opôs a troca de área, e tão pouco a área escolhida ser de propriedade do presidente da instituição.
Todavia, o IASB se comprometeu em definir uma nova área, nos moldes do PDA (agricultura
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familiar) para expandir o sistema agroflorestal. 10) O Presidente anuncia o Workshop Petrobras, que
acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de março do ano 2008, onde as funcionárias Janaina e Liliane
Lacerda irão apresentar os resultados obtidos pela implantação do Projeto Demonstrativo de
Recuperação de Mata Ciliares do Rio Mimoso, Bonito- MS. 11) O Presidente apresenta informações
sobre o Projeto Plante Bonito, informando que ao todo já foram plantadas 908 mudas nativas de
matas ciliares doadas pelo Viveiro Municipal e Viveiro do Rio da Prata. Essas mudas foram
patrocinadas pelas empresas: Hotel Pousada Águas de Bonito, Agência Águas de Bonito, Lima
Limão Conveniência e Local Comunicação e Marketing. O Plante Bonito conta com o apoio da
Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, GEF Rio Formoso, Recanto Ecológico Rio da Prata,
Estância Mimosa e Lagoa Misteriosa. Em seguida comenta que em março um grupo de estudantes
americanos realizará o plantio de espécies nativas pelo projeto, na Estância Mimosa. 12) O
Presidente informa a reformulação do site da instituição, explicando que o mesmo está disponível
para acesso, mas que ainda está em fase de estruturação de textos, relatórios, e outras informações.
13) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O presidente comunica o
recebimento do oficio expedido pela Câmara de Vereadores de Bonito parabenizando o IASB pela
criação do Projeto Plante Bonito. b) O presidente expõe que o IASB encaminhou um oficio
solicitando a Prefeitura Municipal de Bonito uma pá carregadeira para a construção de caixas de
retenção em pontos estratégicos, onde desce muita água das chuvas, provocando assoreamento do
rio Mimoso. c) Referente ao pedido de doação de mobiliário ao IBAMA, o presidente informou que
não foi possível devido o fato da instituição não ter o titulo de utilidade pública reconhecida pelo
Governo Federal, e salientou que a instituição irá providenciar a documentação necessária para a
obtenção deste. d) O Presidente apresenta o convite do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Integração das Bacias dos rios Miranda e Apa – CIDEMA para o Primeiro
Encontro de Formação do Coletivo Educador, que acontecerá em Campo Grande nos dias 21 e 22 de
fevereiro e a programação do curso de capacitação em "Educação Ambiental e Participação
Comunitária para a Conservação da Biodiversidade", promovido pelo Projeto GEF - Rio Formoso e
que será realizado no período de 25 a 29 do corrente mês. e) Finalizando os assuntos diversos, o
presidente informa a abertura do edital da Fundação O Boticário para apoio a projetos de
conservação da natureza, sendo deliberado que o IASB não enviará uma proposta devido ao curto
prazo para o encaminhamento da mesma, além de ter sido decidido no planejamento estratégico que
a instituição se concentrará na execução das atividades dos projetos que estão em andamento e na
elaboração de um projeto mais consistente para o rio Mimoso. 14) Em seguida, o Presidente
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 pelo Sr. Presidente e pela secretária da instituição, constando em anexo a lista
dos participantes devidamente assinada.
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