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ATA DE REUNIÃO Nº 04/2008
Ata de reunião aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2008, às 14h00min, 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.
03/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) A secretaria faz a apresentação da previsão
orçamentária do mês de junho, fechando o caixa com saldo positivo. 3) O Presidente fala da
realização do curso de observação de aves, conforme aprovado anteriormente em assembléia.
Informa que a REPAMS irá patrocinar parte do curso, no valor de dois mil reais e como
contrapartida serão destinadas cinco vagas para a patrocinadora. E para completar o orçamento do
curso, o Presidente sugere buscar o apoio de empreendimentos turísticos que certamente serão
beneficiados com a qualificação de guias e de outras pessoas que poderão atuar na atividade. 4) A
secretaria Janaina expõe sobre a caminhada ecológica que aconteceu no dia 05 (cinco) de junho em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Comenta que na caminhada participaram mais de
duzentas pessoas entre alunos das escolas públicas e particulares, pestalozzi, família legal, patrulha
florestinha e demais parceiros que colaboraram na execução da atividade. Na ocasião foram
distribuídas aproximadamente trezentas e cinqüenta mudas e quatro mil sementes para população
local, sendo que muitos moradores acompanharam a caminhada até a praça central. . Devido o bom
resultado deste evento, o Presidente sugere a realização de um encontro sobre o meio ambiente,
incluindo palestras e outras atividades que sensibilizem a adoção de boas práticas ambientais,
visando entrar no calendário de eventos da cidade. 5) Dando continuidade, a técnica Liliane
apresenta as atividades dos projetos que estão em execução. a) O projeto Matas Ciliares, patrocinado
pela Petrobras Ambiental encontra-se em fase de monitoramento das técnicas implantadas para a
obtenção de dados que possam confirmar qual técnica está apresentando melhor resultado
considerando os objetivos do projeto. Além disso, ela expõe que estão sendo realizados trabalhos de
divulgação do projeto, através da Campanha “Faça sua Parte” que prevê a distribuição de sementes,
apresentando boa aceitação entre os proprietários rurais, sendo que alguns deles estiveram
procurando a instituição para conhecer os trabalhos desenvolvidos e obter informações sobre o que
pode ser feito em suas propriedades para recuperar áreas degradadas. b) Em relação ao projeto
Sistemas Agroflorestais, patrocinados pelo PDA – Mata Atlântica, a técnica Liliane informa que a
através da parceria com o GEF estão sendo realizadas visitas nas propriedades rurais com potencial
para a implantação do sistema agroflorestal. c) Sobre o Plante Bonito, a técnica Daiana informa que
está finalizando o relatório do último monitoramente realizado na área da Família Bigaton (córrego
Restinga) e que em breve o mesmo estará disponível no site da instituição. O Presidente informa que
no mês de setembro está previsto a participação de uma escola de São Paulo, no Plante Bonito,
sendo que o IASB irá realizar uma palestra para os alunos e posteriormente acontecerá o plantio de
mudas. d) Dando continuidade, a secretaria informa que o projeto Bonito para Sempre – fase III, foi
aprovado pelo COMDEMA, projeto GEF – Rio Formoso e pelo Centro de Apoio Sócio Ambiental –
CASA. Acrescenta dizendo que não será necessário recusar o patrocínio de nenhuma das
instituições, apenas incluir novas atividades visando aprimorar a proposta do projeto. 6) O
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Presidente reforça que no planejamento estratégico foi definido que o IASB irá elaborar um novo
projeto de maior amplitude para o rio Mimoso. Dito isto, a técnica Liliane apresenta para discussão,
alguns tópicos que poderão compor a proposta, sendo em seguida exposto pelo Presidente que este
projeto deve ter como objetivo principal a melhoria ambiental das propriedades, através da
utilização de técnicas simples que ajudarão a minimizar os danos ambientais existentes. Para isso, a
nova proposta deverá contemplar ações e iniciativas voltadas à mudança de atitude dos proprietários
rurais. Em seguida, o Presidente sugere que a equipe técnica do IASB avalie a viabilização dos
tópicos propostos, busque maiores informações através de leituras especializadas e finalize esta
etapa do projeto. 7) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A secretaria Janaina
comunicou que a instituição está recebendo o apoio voluntário da Karina, aluna do mestrado em
Geografia da UFMS – Campus de Aquidauana. Também está atuando como voluntário em serviços
gerais, Irineu Neto, além de integrantes da patrulha florestinhas e alunos da escola BCG para o
trabalho com as sementes. Desta forma, o Presidente sugere que seja incluído no site da instituição
um campo chamado “programa de estágio”. b) O Presidente informa que o IASB irá participar da
eleição para concorrer à cadeira no Comitê da Bacia Hidrografia do Rio Miranda. c) Dando
continuidade, o Presidente comenta que participou representando o IASB do lançamento do material
de educação ambiental (revista, CD e livro), produzido pela Conservação Internacional,
apresentando-os em seguida aos participantes da assembléia. 8) Finalizando, 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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