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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2008
Ata de reunião aos 12 (doze) dias do mês de setembro 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. 04/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) A Técnica Liliane faz a apresentação da
previsão orçamentária do mês de setembro, onde mostra o caixa com saldo negativo de R$ 1.366,80.
O Presidente explica que isso ocorreu devido à rescisão de contrato da funcionária Janaina
Mainchein no valor de R$ 1.440,48 e à compra de mobília para o escritório no valor de R$ 999,00,
valores que estavam fora do orçamento do IASB. 3) A técnica Liliane comunica o desligamento da
funcionária Janaina Mainchein e fala da contratação dos funcionários Daniel Mollmann, que está no
período de experiência, e da técnica Karina Basílio Cerdoura, contratada através do projeto de
Educação Ambiental, “Bonito para Sempre”, com recurso do Projeto GEF Rio Formoso, um dos
patrocinadores do projeto. 4) A técnica Liliane expõe sobre o projeto encaminhado a Fundação O
Boticário, projeto esse voltado à pesquisa de técnicas para combater o Capim Braquiaria. O
Presidente comenta o quanto é difícil a aprovação de projetos na Fundação O Boticário, mas ressalta
que o projeto está bem embasado e tem grandes chances, considerando que o IASB participou do
Programa Trainee em 2007. 5) A técnica Liliane comenta a visita do Gerente do Banco do Brasil,
Sr. Nobuyoshi Ogiwara, ao escritório do IASB e explica a parceria sugerida ao IASB para apoiar o
Projeto Plante Bonito. Dentre as sugestões feitas, a Técnica ressalta as seguintes: inserção de um
texto curto sobre o projeto nos extratos bancários; inserção de fotos do projeto nos caixas eletrônicos
e, elaboração de uma filipeta contendo informações sobre o projeto na frente e, no verso, um campo
para preenchimento de Débito Bancário. Sobre esta filipeta o Banco se dispôs a pagar a confecção
de 1.000 unidades para ajudar a instituição e a cobrar pelo serviço de débito bancário o valor de R$
1,00. A Técnica comenta ainda que todos os diretores do IASB foram consultados via e-mail para
opinarem sobre a parceria, onde a maioria sinalizou positivamente. O Presidente pede então para ser
feito um check-list das ações propostas na parceria para uma nova conversa com o gerente. Sem
mais alterações, os presentes concordam em prosseguir com as negociações sobre a parceria com o
Banco do Brasil. 6) Dando continuidade, a técnica Liliane inicia a apresentação das atividades dos
projetos que estão em execução. a) O projeto Matas Ciliares, patrocinado pela Petrobras, através do
programa Petrobras Ambiental, encontra-se em fase de expansão das técnicas. Além disso, neste
período estão sendo realizados cursos, divulgação e distribuição de sementes, atividades de campo
com os florestinhas e contato com novos proprietários rurais. A técnica Liliane informa a
participação do IASB no lançamento do Programa Petrobras Ambiental 2010 – 2012 e da Seleção
Pública de Projetos 2008 que ocorreu no dia 15 de agosto de 2008 no Rio de Janeiro. Informa
também a participação da instituição em uma caravana da Petrobras para a divulgação do edital que
ocorreu em Campo Grande no dia 29 de agosto do corrente ano. Comenta que nesse evento o projeto
executado pelo IASB foi muito elogiado, onde a Técnica fez uma breve apresentação do trabalho
realizado com o apoio da Petrobras e que a equipe da instituição está se esforçando para conseguir a
reedição do projeto Matas Ciliares. Prossegue informando a participação de uma estagiaria do
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Projeto “Inclusão Verde” executado pela Neotrópica. O Presidente ressalta a boa relação que está se
estabelecendo entre as duas ONG. b) A técnica Liliane Lacerda apresenta o Relatório de Avaliação e
Implementação Semestral (RAIS) do segundo semestre 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 a nova unidade
demonstrativa do projeto já foi escolhida e está sendo preparada para realização do plantio em
meados do mês de outrubro. A Técnica Daiana informa que a através da parceria com o GEF estão
sendo realizadas visitas em outras propriedades rurais com potencial para a implantação do sistema
agroflorestal. Continuando, traz informações sobre o dia de campo realizado com feirantes e
proprietários do rio Mimoso no dia 29 de julho na unidade demonstrativa do projeto (Fazenda
Estância Mimosa). O evento gerou boas expectativas para se ampliar a metodologia em outras
propriedades rurais. Além disso, informa a realização do curso Artesanato em Palha de Milho, que
ocorreu no mês de agosto, enfatizando que o curso foi muito produtivo e contou com a participação
de pessoas mais carentes da comunidade. b.1 A técnica Liliane 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. c) A técnica Karina faz apresentação do Projeto de Educação Ambiental
“Bonito para Sempre – Fase III”, projeto esse que conta com o apoio do Centro de Apoio SócioAmbiental - CASA, do Fundo Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA e do Projeto GEF Rio
Formoso. A Técnica fala que as atividades iniciais do projeto começaram com as oficinas de
Educação Ambiental com os professores e comunica a partir do dia 15 de setembro será dado início
às atividades com os alunos do 9º ano das escolas públicas e privadas do município. Informa que os
temas ambientais trabalhados são: Mata Ciliares, Água, Lixo e Mudanças Climáticas. 7) A técnica
Liliane informa o pedido realizado à Receita Federal e ao Banco do Brasil para fortalecimento do
IASB. Sobre a Receita Federal será encaminhada nova carta especificando os equipamentos que
estão sendo solicitados. Sobre o Banco do Brasil, o IASB está aguardando resposta sobre os pedidos
de isenção da tarifa bancária das contas da instituição e do apoio financeiro para a compra de 01
computador. 8) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente comenta os
cursos e reuniões que participou como representante da instituição, trazendo também diversos livros
para acervo da biblioteca do IASB. b) Desligamento dos sócios Daniel Mollmann, por atualmente
estar fazendo parte do quadro de funcionários do IASB e do Sr. Siro Sirgado por não estar tendo
tempo de se dedicar a instituição. c) O sócio Airton enfatiza a importância da coleta de sementes
para a realização dos projetos do IASB e do Projeto GEF. A técnica Liliane esclarece que a
instituição está realizando coleta de sementes frequentemente buscando atender a carência dos
projetos do IASB e que já realizou a doação de parte dessas sementes para o Viveiro Municipal e
para o GEF. d) Dr. Adílio comenta que devemos fazer menção ao Parque Nacional da Serra da
Bodoquena juntamente ao Instituto Chico Mendes quando nos referirmos a parceria na execução dos
projetos do IASB. 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
Técnica da Instituição, constando em anexo a lista dos participantes devidamente assinada.

_____________________
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