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ATA DE REUNIÃO Nº 02/2008
Ata de reunião aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2008, às 16h00min, reuniram-se na sede do
IASB, localizada a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1348 – 2º Piso - 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.
01/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O presidente Eduardo Folley Coelho apresenta o
Balanço Patrimonial de 2007, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovadas as
demonstrações contábeis. 3) O presidente faz a apresentação da previsão orçamentária do mês de
abril, mostrando que mesmo a secretária Janaina Mainchein saindo de férias, o caixa está com saldo
positivo de R$ 656,92 (Seiscentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos). Comenta que
pela primeira vez o caixa não está negativo e que isso se deve ao Projeto Plante Bonito, que possui
boas perspectivas de ampliar a receita da instituição e também, aos projetos patrocinados pelo PDA
e Petrobras, que estão pagando algumas despesas fixas do IASB. 4) A técnica Liliane Lacerda
apresenta o Relatório de Avaliação e Implementação Semestral (RAIS) do projeto “Sistemas
Agroflorestais na recuperação de Matas Ciliares e geração de renda”, patrocinado pelo programa
PDA - Mata Atlântica. Comenta que no relatório consta o andamento das atividades e fala que
apesar de ocorrer à mudança da área onde estava sendo implantada a unidade demonstrativa, não
houve atrasos na execução do cronograma apresentado no projeto. 4.1) Comunica ainda o
andamento das atividades, demonstradas pelo avanço dos trabalhos, onde a nova unidade
demonstrativa se encontra completamente plantada, como também já recebeu a primeira
manutenção para controle do capim existente no local. Ressalta que o apoio prestado pelo
proprietário da nova unidade demonstrativa está sendo muito importante para a execução das
atividades, pois o recurso destinado para a implantação do SAF já havia sido gasto com a antiga
área. 4.2) A técnica Janaina Mainchein apresenta o Relatório de Prestação de Contas Semestral do
projeto Sistemas Agroflorestais, mostrando os valores depositados pelo patrocinador e o que já foi
gasto até o momento, sendo a demonstração financeira do projeto aprovada pelos presentes. 5) A
técnica Liliane comenta sobre as atividades desenvolvidas no projeto Matas Ciliares, relatando a
participação do IASB no Workshop dos projetos patrocinados pelo Programa Petrobras Ambiental,
enfatizando a troca de experiências entre as instituições participantes, em especial, a experiência da
uma ONG do Rio de Janeiro que trabalha com adubos verdes para controle do capim braquiária.
Continuando, comunica que o IASB está experimentando esta técnica do plantio de adubos verdes
no Sítio Santa Rita por este possuir duas unidades demonstrativas, não trazendo prejuízos ao
andamento do projeto. As demais áreas estão recebendo a manutenção das técnicas de recuperação,
no que diz respeito às roçadas e coroamento das mudas. Após a explanação da técnica, o Presidente
fala que o projeto vem desenvolvendo todas as atividades previstas e que, por se tratar de um
experimento, os resultados irão indicar se as técnicas de recuperação utilizadas são adequadas ou
não para a região de Bonito. 5.1) A técnica Janaina lembra da interação existente entre os projetos
realizados pela instituição, o que vem proporcionando o plantio de mudas nas unidades
demonstrativas dos projetos relatados acima. 6) Quanto ao Córrego Restinga, a técnica Janaina faz
um breve histórico sobre o pré-diagnóstico desenvolvido pelo IASB neste córrego. Em seguida,
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relata a realização de um trabalho mais minucioso no córrego, a pedido do Dr. Luciano Loubet,
buscando identificar os principais problemas que o afetam. Estes problemas estão sendo descritos
através de relatórios e encaminhados ao promotor, com o aval do IASB, IBAMA e Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, integrantes da Comissão do Córrego Restinga. Com a intenção de
solucionar os problemas relatados, o promotor encaminhou um ofício ao IASB solicitando a
localização e o nome do responsável pelo local que vem causando tais problemas. Levado para
discussão, os presentes se mostraram contrários à realização deste trabalho, uma vez que o IASB
não possui perfil de denúncias. Dessa forma, ficou decidido que o IASB irá solicitar uma reunião à
Comissão sugerindo que o trabalho seja realizado por outra instituição. 7) Nos assuntos diversos,
foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente relata sua participação na Reunião Setorial do
Zoneamento Ecológico – Econômico de Mato Grosso do Sul, que ocorreu nos dias 7 e 8 de março
de 2008, no Refugio Ecológico Caiman, localizado no município de Miranda. Comenta que o evento
foi muito bom para estreitar relacionamentos com pessoas renomadas como Mario Montovani e
Roberto Klabin da SOS Mata Atlântica, Miguel Milano da Fundação Avina e Alexandro Menezes
da ECOA. b) Informa o convite para a III Conferencia Estadual do Meio Ambiente, que foi
realizada no dia 13 de março de 2008, no Auditório Rubens Gill de Camilo, em Campo Grande. c) A
técnica Janaina mostra a notícia publicada no jornal Gazeta do Pantanal sobre a comemoração de 01
ano de realização do projeto Matas Ciliares. d) O Presidente comenta sobre o curso de técnicas de
construção ecológica, Bioconstruindo, que ocorreu nos dias 9 a 13 de abril de 2008 no Ybirá Pe
Canopy Tour em Bonito/MS, ressaltando que foi um curso muito interessante para a região. e)
Comunica a notícia sobre a liminar que livra empresas da obrigatoriedade de respeitar um TAC, que
proibia o uso de carvão proveniente de municípios da região do Pantanal e Serra da Bodoquena.
Após indignação dos presentes, fica decidido que o IASB irá encaminhar a notícia à ONG
Greenpeace, visando alertá-los sobre esta situação. f) O sócio Airton parabeniza o IASB pelo
trabalho de mobilização em relação aos cursos e reuniões realizadas pela instituição, ressaltando que
este é um trabalho difícil, onde na maioria das vezes não se consegue o número necessário de
participantes para esses eventos. g) A sócia Fernanda fala sobre a importância do teatro para a
mobilização e sensibilização das pessoas, dando o exemplo da peça “Lixo Nunca Mais Reciclar é
que é Demais”, da Trupe Teatral Brazil Bonito, 8) 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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