ATA DE REUNIÃO Nº 02/2010
Ata de reunião aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2010, às 18h00min, 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) Iniciando os assuntos da pauta, o Presidente, Eduardo Folley Coelho agradece a
participação dos presentes e em seguida questiona se todos aprovam a ata da reunião anterior. Não
havendo ressalvas, a ata nº. 01/2010 foi aprovada. 2) O Presidente faz a apresentação do Balanço
Patrimonial de 2009, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovado pelos presentes.
3) Continuando, o Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo
do IASB terminará o mês de agosto com um valor total de R$ 1.327,50 (Um mil, trezentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos). 4) O Presidente comunica o desligamento, a pedido, do associado
Marco Túlio Murano Garcia. 5) O Presidente fala sobre o Troco Solidário. Informa que é uma
maneira de arrecadar recursos para a sustentabilidade do IASB através de doação, colocando o valor
de R$ 1,00 (um real) em cada comanda de turistas que visitam os atrativos Estância Mimosa e Rio
da Prata. O turista tem ainda a opção de doar um valor maior e em troca receber um marca-página
produzido pelo IASB. Explica ainda que a idéia foi colocada em prática a partir do mês de junho e
surgiu de uma ação semelhante feita pela ONG SOS Pantanal com a rede de supermercados
Comper. Quando questionado pelo sócio Alex sobre a expansão do programa para outros atrativos, o
Presidente explica que poderia ser solicitado a um mesmo turista contribuições em vários passeios,
podendo inviabilizar sua colaboração. Sobre os valores, o Presidente informa que desde a sua
implantação, no dia 15 de junho, até o dia 15 de agosto foram arrecadados R$ 1.454,80 (Um mil,
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Comunica que, deste valor, já foram
depositados para o IASB, R$ 1.364,80 (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos). 6) A técnica Liliane expõe os projetos que foram encaminhados no período: Projeto Ilhas
Verdes, encaminhado para o Programa Petrobras Ambiental; Atividades de produção sustentável de
alimentos, ervas medicinais e condimentos visando à segurança alimentar e geração de renda,
encaminhado para a Fundação Luterana de Diaconia; II Feira Ambiental e Social de Bonito:
Conhecer para Preservar!, encaminhado ao Banco do Brasil. 7) A técnica Liliane faz um breve relato
sobre o resultado da I Feira Ambiental e Social de Bonito: Conhecer para Preservar. Na ocasião
informa aos sócios que aproximadamente 2.500 pessoas participaram do evento e foram distribuídas
1.500 mudas nativas. A técnica comunica ainda que ao todo foram arrecadas 10 mil garrafas PET e
avisa os associados que os materiais produzidos com as garrafas estão armazenados para próximos
eventos no Sindicato Rural e no escritório do IASB e, as sobras foram doadas para a UPL. Os sócios
Airton e Tietta comentam sobre a boa repercussão da Feira. O Presidente informa que a Câmera dos
Vereadores encaminhou uma moção de parabenização ao IASB pela realização da Feira Ambiental e
finaliza comunicando que o IASB está buscando recursos para realização da II Feira Ambiental em
2011. 8) Em relação ao Programa Plante Bonito, a técnica Liliane comunica a parceria com o
Sindicato Rural de Bonito e a Agência Ar através da neutralização de carbono da II ExpoBonito e do
Tarifário Anual de Bonito, respectivamente. Continuando, comenta sobre o Blog do Plante Bonito
que está no ar desde março deste ano com a intenção de dar maior visibilidade ao programa, aos
patrocinadores, bem como repassar informações aos internautas sobre as questões ambientais.
Informa ainda que fez vistorias nas áreas do programa no mês de junho, ressaltando que as mudas

estão com o desenvolvimento estagnado devido às condições climáticas do período, porém a grande
maioria encontra-se viva. A técnica destaca a importância dos proprietários das áreas plantadas
serem responsáveis pela manutenção das mudas, a fim de colaborar para um bom desenvolvimento
das mesmas. Em relação ao apoio ao programa, o sócio Alex colocou a Agência Ar à disposição
para colaborar com a divulgação do Plante Bonito aos turistas. 9) Nos assuntos diversos foram
tratados os seguintes itens: a) A técnica Liliane comenta que o escritório do Parque Nacional da
Serra da Bodoquena – ICMBio convidou o IASB à apresentar uma proposta de recuperação de áreas
degradadas ao IBAMA. Esta proposta poderá ser financiada com recursos provenientes de uma
multa aplicada no município de Bodoquena. A área indicada pelo ICMBio para receber o projeto
está localizada no interior do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. b) O Presidente comenta que
as cartilhas “Matas Ciliares” e “Sistemas Agroflorestais” estão sendo distribuídas em diversos
eventos. Aproveitando, a técnica Liliane informa que, a pedido do Ministério do Meio Ambiente,
foram encaminhados 350 exemplares das cartilhas para serem distribuídas nas Salas Verdes
localizadas em diversas regiões do país. c) A técnica Liliane comenta sobre sua visita em uma das
áreas onde foi realizado o projeto Matas Ciliares, ressaltando o bom desenvolvimento das mudas
plantadas há 3 anos, onde já se encontram com alturas variando de 3 a 4 metros. d) O IASB
encaminhou no mês de junho, a convite do SENAI/MS, uma proposta de plantio de mudas para
neutralizar as emissões de CO2 da Expo Industrial MS e está aguardando o resultado. 10)
Finalizando, o Presidente questiona se os sócios teriam mais sugestões ou comentários. Não
havendo mais manifestações, encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se na presente ata
que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente e pela técnica da instituição, constando em
anexo a lista de presença dos participantes devidamente assinada.
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