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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2008
Ata de reunião aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio 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. 02/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) A secretaria faz a apresentação da previsão
orçamentária do mês de maio, fechando o caixa com saldo positivo. 3) O Presidente informa o
pedido de afastamento temporário de Valdemir Garcia Martins do cargo de Vice - Presidente do
IASB, tendo em vista o Pleito Eleitoral 2008. 4) Aprovada a filiação do Hotel Refúgio como sócio
efetivo do IASB. 5) O Presidente comenta que a instituição encaminhou a documentação para
concorrer a cadeira no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda. 6) Em seguida o Presidente
informa que o IASB encaminhou o projeto de Educação Ambiental Bonito Para Sempre ao
Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, solicitando apoio financeiro do Fundo
Municipal de Meio Ambiente para execução das atividades propostas. 7) Sobre a reunião da
comissão do córrego Restinga com o Dr. Luciano Loubet, a secretária Janaina expõe que o IASB
optou por não denunciar infratores ambientais, pois não se enquadra nas finalidades da instituição,
entendendo que este papel deveria ser adotado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Desta
forma, foi decidido na ocasião, que o COMDEMA irá contratar uma pessoa para individualizar os
danos ambientais apontados, com o apoio do IBAMA e posteriormente será feito um relatório com
medidas objetivas a serem adotadas para cada caso. 8) O Presidente apresenta a proposta do Curso
de Observações de Aves, enviada pelo Daniel e Tietta, com orçamento de R$ 8.532,00, previsto para
ser realizado em outubro. O Presidente propõe que o IASB seja responsável pela execução do curso,
em parceria com a ATRATUR, pois acredita que a ONG tem maior facilidade de conseguir apoio
financeiro das instituições ambientalistas, sendo esta decisão aprovada por todos os presentes. 9) A
técnica Liliane informa que o projeto de Matas Ciliares, patrocinado pela Petrobras será inscrito para
concorrer o prêmio ANA - Agencia Nacional de Águas. 10) Em relação ao site do IASB, o
Presidente expõe que os ajustes necessários para o funcionamento já foram realizados e que em
breve o website irá terminar as últimas solicitações de alterações. Ressalta a importância dos
anúncios googles divulgados no site da instituição e informa alguns mecanismos que contribuem
para ajudar o site a se posicionar entre os primeiros nos catálogos de busca. 11) Dando continuidade,
a técnica Liliane apresenta as atividades dos projetos que estão em execução. a) Sobre a visita da
gestora e do consultor do Projeto Mata Ciliares, patrocinado pela Petrobras, comenta que ambos
ficaram satisfeitos com os resultados obtidos principalmente nas áreas da D. Ramona e do Sr.
Ramão, onde a mudança do aspecto inicial das áreas é bem evidente e que as sementes deram uma
ótima resposta para a recuperação. O Presidente acrescenta dizendo que as sementes foram
introduzidas no solo em um período favorável, o que não aconteceu na primeira semeadura.
Continuando, expõe que os consultores visitaram a Estância Mimosa, realizando o passeio e
conheceram a área onde está sendo implantado o Sistema Agroflorestal – SAF. Relata as sugestões
dadas pela gestora e pelo consultor de investir em campanhas de mobilização para difundir as
técnicas de recuperação, além de realizar um monitoramento para observar a viabilidade das
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técnicas implantadas, bem como a elaboração e publicação de artigos científicos sobre a pesquisa. b)
Em relação à área do Sr. Júlio, a técnica Liliane fala da utilização do feijão de porco como meio de
combater a braquiaria. Ressalta que ainda não estão tendo resultados, pois o método foi implantado
recentemente. c) Sobre o curso de construção de cerca de arame liso, previsto no Projeto Matas
Ciliares, a secretaria Janaina informa que a instituição divulgou notícia na rádio, encaminhou e-mail
e entrou em contato com pessoas que já participaram anteriormente de outros cursos do
SENAR/MS, mas que ainda não há inscritos. Desta forma, o Presidente solicita que seja avaliada a
viabilidade de realizar o curso, correndo o risco de haver o cancelamento por falta de público. d) A
técnica Liliane fala sobre a reunião do Conselho Executivo do projeto Matas Ciliares. Comenta
sobre a importância das contribuições dos participantes que relataram sobre pessoas que passaram a
utilizar uma das técnicas de recuperação após difusão das mesmas. Continuando, comenta sobre a
reorganização das atividades do viveiro municipal pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Encerrando, a técnica apresenta os principais resultados do projeto, sendo sugerido: reduzir a
profundidade dos sulcos para semeadura direta, utilizar adubos verdes para cobrir o solo nas áreas
de voçoroca, utilizar canetas para CD nas etiquetas de marcação das mudas plantadas e buscar
melhores ângulos para as fotos utilizadas em apresentações. O Presidente complementa informando
que oficializou o convênio com a AGRAER. e) Em relação ao projeto patrocinado pelo PDA – Mata
Atlântica, a técnica Liliane explica que a unidade demonstrativa está em fase de acompanhamento e
manutenção, sendo previsto um ultimo plantio de nabo forrageiro para cobertura do solo. O
Presidente enfatiza a importância de um modo correto de armazenamento das sementes que serão
produzidas na área do SAF. f) Sobre o projeto Plante Bonito, o Presidente informa que as estratégias
de ampliação do projeto estão sendo finalizadas em um prazo de 15 (quinze) dias. Finalizando a
discussão sobre os projetos, a técnica Liliane apresenta os saquinhos elaborados pelo IASB em
parceria com os alunos da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes (BCG), contendo um
coquetel de sementes e informações sobre o plantio que serão distribuídos aos proprietários rurais
durante as atividades previstas, bem como em outros eventos ambientais que o IASB participar,
como forma de divulgação do projeto. 12) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens:
a) A técnica Liliane conta que participou da reunião organizada pela Associação de Proprietários de
RPPM do MS – REPAMS e o WWF – Brasil, cujo objetivo foi levar informações aos proprietários
sobre as RPPN, sua importância e benifícios financeiros gerados. O Presidente acrescenta
informando que está aberto o edital para inscrições de proprietários que tem o interrese de criar uma
RPPM em sua área. b) O sócio Airton esclarece informações sobre um convite para um workshop
intitulado “Metodologias Participativas para a Integração de Conhecimento Local e Cientifico sobre
Indicadores de Qualidade de Solos”, o qual tem como objetivo trazer tecnologia aplicada para a
região. A instituição manifestou interrese em participar do evento. 13) 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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