ATA DE REUNIÃO Nº 04/2010
Ata de reunião aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2010, às 16h00min, reuniram-se na
sede do IASB, localizada a Rua 24 de fevereiro, 1507 – 2º Piso - Centro, no município de
Bonito/MS, 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. 03/2010 foi aprovada e dita nos conformes. 2) Fica aprovada a mudança
de endereço da sede do IASB para a Rua 24 de fevereiro, nº. 1507 – 2º Piso – Centro – Bonito/MS.
Explica que a devido à falta de espaço no escritório antigo, a mudança é necessária para poder
acomodar melhor as instituições que dividem o aluguel com o IASB (ABRASEL, ABH e
ATRATUR). 3) O Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo
do IASB no mês de dezembro irá arcar com todas as despesas do período, inclusive com as despesas
referentes ao décimo terceiro salário. 4) Comunica o desligamento, a pedido, da associada Maria do
Socorro Stolzemberg Pires. 5) A técnica Liliane expõe os projetos encaminhados no período, cujos
resultados já foram informados. Explica que, dos seis projetos enviados a editais diversos, até o
momento apenas três divulgaram a resposta da seleção, aonde o IASB foi contemplado com um
projeto pelo Programa Petrobras Ambiental – Edição 2010. A resposta deste projeto foi anunciada
no dia 26 de outubro em evento realizado no Rio de Janeiro, onde participaram a técnica Liliane e a
diretora, Daiana Fassini, com as despesas de deslocamento intermunicipal pagas pelo IASB e as
despesas interestaduais pagas pela Petrobras. Sobre o projeto aprovado, informa que se trata de um
grande projeto para o IASB, com foco em recuperação florestal e Educação Ambiental. Explica que
o projeto irá proporcionar o plantio de mudas em 6 hectares na bacia do rio Mimoso, como também
a realização de 2 feiras ambientais e 2 eventos em comemoração ao Dia da Árvore. Fala dos
benefícios institucionais que o projeto irá trazer como a compra de um carro, a contratação de um
novo funcionário e o aumento no salário da técnica Liliane em função de ser a coordenadora geral
do mesmo. 6) O Presidente apresenta a proposta de ferias para a técnica Liliane, a começar no dia 06
de dezembro de 2010, sendo aprovado pelos presentes. 7) Sobre o Programa Plante Bonito, a técnica
Liliane informa a parceria realizada com a Ambiental Expedições para o plantio de 50 mudas a fim
de neutralizar a viagem dos estudantes do Colégio Albert Sabin. O plantio foi realizado com o
auxílio dos estudantes no atrativo turístico Estância Mimosa a pedido da agência, nos dias 26 e 28
de outubro. De acordo com a responsável por esta atividade na Ambiental, a repercussão do plantio
foi muito boa e por isso eles inseriram novamente o plantio de mudas em seu tarifário de 2011. A
técnica Liliane informa ainda a parceria com a REPAMS para neutralização do II Encontro de
Proprietários de RPPN’s de Mato Grosso do Sul, o que possibilitou o plantio de 27 mudas.
Comunica que os plantios referentes aos patrocínios do Wetiga Hotel (60 mudas referentes ao
período de julho a dezembro de 2010), Agência Ar (80 mudas), ExpoBonito (165 mudas), CBA
2010 (64 mudas), participantes do CBA (4 mudas), Hotel Pousada Águas de Bonito (75 mudas
referentes ao período de agosto a dezembro de 2010), Agência Águas Turismo (25 mudas)
referentes ao período de agosto a dezembro de 2010 e REPAMS (27 mudas), totalizando 500 mudas,
foram realizados no mês de novembro em áreas pertencentes à Lagoa Misteriosa (100 mudas) e ao
Parque Ecológico Rio Formoso (400 mudas). Explica que os relatórios deste plantio, bem como os
relatórios de vistoria e monitoramento estão um pouco atrasados e somente serão encaminhados aos

colaboradores no mês de janeiro de 2011. Como forma de mantê-los avisados, a técnica está
encaminhando e-mails com fotos informando sobre os plantios. O Presidente comunica a
hospedagem de um novo site, no formato de um blog, específico para o Plante Bonito, onde será
possível inserir fotos e fazer download dos relatórios de plantio e monitoramento. 8) O Presidente
comunica ainda a parceria com a UNIGRAN, através do Madrugadão Criativo, onde estudantes de
publicidade participaram de um concurso de elaboração de peças publicitárias para o Plante Bonito.
As peças ainda estão sendo finalizadas e a premiação do grupo vencedor será uma viagem à Bonito.
9) Sobre a contratação de um novo funcionário, o Presidente explica que mesmo com a contratação
de um técnico com recursos do projeto aprovado pela Petrobras, o IASB tem necessidade de
contratar um auxiliar administrativo para cuidar do administrativo/financeiro da instituição, bem
como ajudar a equipe técnica com organização de eventos, cursos e reuniões. Assim, o Presidente
comunica que o IASB estará contratando a partir do mês de dezembro um funcionário. De acordo
com o ponto de equilíbrio elaborado pela técnica Liliane, o salário proposto para este novo
funcionário não deixará o caixa negativo, uma vez que o salário da técnica Liliane correrá pelo
projeto aprovado. 10) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O diretor Airton
comenta a participação no Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, na qual representou o
IASB apresentando o trabalho “Sistemas Agroflorestais na recuperação de matas ciliares e geração
de renda”, nos dias 18 e 19 de novembro em Corumbá/MS. b) O Presidente informa que o IASB
recebeu um convite para a inauguração do Campus de Bonito da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul a ser realizado dia 29 de novembro. c) O Presidente informa e convida os presentes a
participar do dia de campo do Projeto GEF Rio Formoso, a ser realizado dia 30 de novembro, na
Fazenda Angélica. O diretor Luiz Carlos se dispôs a participar representando o IASB. d) A técnica
Liliane comenta o alto número de empréstimos do projetor do IASB nos últimos meses. Para manter
o equipamento em bom estado e ter recursos para futuras manutenções, os presentes aprovam a
cobrança de aluguel do projetor, ficando a técnica Liliane de conferir no mercado qual seria o valor
deste aluguel. Serão abertas exceções para parceiros. 11) 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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