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ATA DE REUNIÃO Nº 06/2008
Ata de reunião aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro 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 Vice - Presidente, Valdemir Garcia
Martins agradece a participação dos presentes e em seguida questiona se todos aprovam a ata da
reunião anterior. Não havendo ressalvas, a ata nº. 05/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) A
Técnica Liliane faz a apresentação da previsão orçamentária do mês de dezembro, onde mostra o
caixa com saldo negativo de R$ 124,48. A técnica Liliane explica que apesar do saldo permanecer
negativo, o caixa do IASB está conseguindo se reestruturar devido a remanejamentos dos projetos
para o pagamento de contas da instituição. 3) A técnica Liliane comunica a filiação dos novos
associados Daniel Afonso Falcão Mollmann e Nádila dos Santos Pereira. 4) Continuando, a técnica
Liliane expõe a situação das máquinas que a instituição vem trabalhando e explica que foi iniciada
uma campanha de doação de recursos com a finalidade de adquirir um novo computador para
agilizar o serviço. Complementa informando que alguns sócios se comprometeram em doar uma
determinada quantidade em dinheiro e o sócio Alex Furtado, da Agencia Ar, emprestaria um
computador. Como o valor que está sendo arrecadado é insuficiente para a compra de uma nova
máquina, ele será utilizado para melhorar a configuração desse computador. O sócio Alex se
comprometeu a trazer o computador para o IASB na próxima semana. 5) A técnica Liliane informa
que o projeto encaminhado para a Fundação O Boticário não foi aprovado, mas que a proposta
enviada para a IUCN passou para a segunda fase da seleção, sendo necessário encaminhar a
proposta completa até o dia 15 de dezembro para avaliação. 6) Dando continuidade, a técnica
comenta sobre a sua participação na Semana Nacional da Mata Atlântica, dizendo que foi muito
proveitosa por ter tido a oportunidade de expor os projetos executados pela instituição e por realizar
trocas de experiências com outras instituições que trabalham pela mesma causa. 7) Prestando
esclarecimentos, a técnica Liliane inicia a apresentação das atividades dos projetos que estão em
execução. a) Para o projeto “Matas Ciliares” estão previstas para o próximo mês atividades de
plantio de mudas e sementes nas áreas das unidades demonstrativas. As atividades serão realizadas
aproveitando o período de chuvas. b) Em relação ao projeto “Sistemas Agroflorestais na
recuperação de Matas Ciliares e geração de renda” foram realizadas atividades de manejo na
unidade demonstrativa localizada na fazenda Estância Mimosa, e implantada a nova unidade
demonstrativa no Sitio Ouro Verde, atendendo ao comprometimento do projeto quanto à
implantação de uma nova unidade em uma pequena propriedade rural. c) Em relação ao Projeto
Bonito Para Sempre, a técnica Karina faz uma explanação das atividades realizadas durante o seu
período de execução e esclarece que o mesmo está com suas atividades se encerrando, sendo que a
ultima delas está prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro com os alunos vencedores das
histórias em quadrinhos.
d) Sobre o projeto Plante Bonito, a técnica Liliane explica que a
instituição pretende iniciar a vendas da mudas aos empresários e aos turistas que visitam o
município. Foram feitas diversas sugestões que demonstraram maior interesse dos associados em
apoiar o projeto. Entre elas destaca-se a doação do computador pelo sócio Alex, que anteriormente
disponibilizou a máquina a título de empréstimo, em troca de mudas de espécies nativas para ser
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iniciada o plantio da Floresta Agencia Ar, e o mesmo se propôs a vender mudas aos seus clientes.
Estas mudas serão utilizadas para expansão de sua Floresta. Também sugeriu que a agencia AR
pode oferecer palestras sobre o projeto a grupos fechados de turistas. No Projeto Jibóia, o sócio
Henrique se comprometeu a divulgar o projeto Plante Bonito e realizar a venda das mudas para os
visitantes do Projeto. Para facilitar a divulgação, a instituição se propôs a disponibilizar o banner do
projeto que ficará exposto no espaço visitado pelos turistas. Complementando, o sócio Newton
Dalbian sugeriu que as florestas fossem fotografadas e que as imagens fiquem disponíveis aos
compradores das mudas para o acompanhamento do crescimento das mesmas. 8) A técnica Liliane
apresenta a proposta do recesso, explicando que na quantidade de dias propostos também está
incluso dias de férias para os funcionários. A assembléia aprovou o recesso, considerando 13 dias de
férias e 7 dias o recesso de fim de ano. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a)
O sócio Adílio sugere a parceria do atrativo Baia Bonita com o IASB, para que este encaminhe ao
COMDEMA uma proposta destinada para diminuir os custos de manutenção dos animais feridos e
apreendidos que são encaminhados para o local, fato que ocorre devido a inexistências do CRAS no
município de Bonito. Segundo ele, essa orientação partiu do COMDEMA, explicando que a
proposta foi aprovada, mas que não se pode destinar dinheiro público para instituições privadas,
sendo necessária a execução do projeto por uma ONG, a qual estaria recebendo uma taxa
administrativa pelo trabalho. Para esclarecer, o Dr Adílio, como chefe do Parque da Serra da
Bodoquena, garante que a verba destinada será utilizada apenas para beneficio dos animais enviados
que ficam em recuperação na Baia Bonita e não aos animais que fazem parte do atrativo turístico.
Sendo aprovada pela assembléia o IASB irá se informar sobre os procedimentos para a execução do
trabalho. b) A técnica Liliane informa que a instituição apresentou trabalho no 2º Seminário de
Agroecologia do Mato Grosso do Sul que ocorreu em Dourados, nos dias 20 e 21 de novembro. c)
Informa também que a instituição, representada pelo presidente Eduardo, participou da reunião
técnica do Projeto GEF - Rio Formoso, onde foram apresentadas as ações realizadas pelo projeto e
planejadas as próximas atividades. d) O IASB apresentou os trabalhos realizados pela instituição na
oficina socioambiental da ABETA, onde a instituição aproveitou a oportunidade para divulgar o
Plante Bonito realizando um plantio de mudas no Balneário Municipal. c) A instituição está
preparando a documentação para renovação do Titulo de Utilidade Publica Estadual. 10)
Finalizando, o Vice-Presidente questiona se os sócios teriam mais sugestões ou comentários. Não
havendo mais manifestações, o mesmo encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se a
presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Vice- Presidente e pela Técnica da
Instituição, constando em anexo a lista dos participantes devidamente assinada.
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