ATA DE REUNIÃO Nº 01/2011
Ata de reunião aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2011, às 17h00min, 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. 04/2010 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a
apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo do IASB no mês de fevereiro irá
arcar com todas as despesas do período. 3) A técnica Liliane apresenta o relatório de atividades
2010, informando que o mesmo será encaminhado via e-mail aos associados e divulgado no site do
IASB, sendo aprovado pelos presentes. 4) Continuando, expõe o calendário de reuniões previsto
para 2011, sendo este aprovado pelos participantes. Ao todo serão realizadas 04 assembléias gerais e
04 reuniões de diretoria, sempre nas sextas-feiras, às 16h00min. A técnica Liliane ficou responsável
por encaminhá-lo via e-mail para os sócios. 5) Sobre a eleição das entidades cadastradas no CNEA
(Conselho Nacional de Entidades Ambientalistas) para ocupar a vaga de representante no Conselho
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, o Presidente informa que a opção de voto do IASB para
vaga regional foram as instituições GEBIO e Funatura e, para a vaga nacional, o Movimento Verde
de Paracatu - MOVER. Comunica ainda que foram eleitas para o biênio 2011/2012 as instituições
ECODATA, Funatura e MOVER. 6) Sobre o Programa Plante Bonito, a técnica Liliane informa que
visando aprimorar a metodologia de cálculo para neutralização, a mesma passou por atualizações
tendo como base a publicação de novos trabalhos sobre seqüestro de carbono que indicaram
mudanças nas quantidades de carbono absorvidas pelas árvores. Comunica que a metodologia
passou a considerar como período para base de cálculo o tempo passado e não mais o previsto. Em
relação à sustentabilidade do programa, a técnica comenta ainda que estão previstas neutralizações
de duas empresas e uma publicação ainda para o primeiro trimestre de 2011. Além disso, expõe a
campanha para realização de um plantio de mudas no Dia Mundial da Água (22 de março) através
do Facebook. 7) O Presidente apresenta um balanço do Troco Solidário desde seu início em junho
de 2010 até janeiro de 2011. Informa que a média de arrecadação dos atrativos participantes da
campanha (Estância Mimosa e Rio da Prata) está sendo de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) por
mês, o que tem ajudado em muito a estabilizar o caixa do IASB. Na ocasião o Presidente solicita à
equipe do IASB que faça visitas periódicas aos atrativos como forma de mobilizar os funcionários a
apoiarem ainda mais a campanha. 8) Sobre o projeto Ilhas Verdes a técnica Liliane explica que o
projeto tem como foco a recuperação florestal e educação ambiental, proporcionando o plantio de
mudas em 6 hectares na bacia do rio Mimoso e demais rios da região, realização de 2 feiras
ambientais, 2 eventos no dia da árvore, bem como palestras e dias de campo. A técnica reafirma os
benefícios institucionais que o projeto está trazendo, como a compra de uma Strada Cabine Dupla
2011 e contratação de uma nova bióloga. Informa ainda que ela e a técnica contratada pelo projeto,
Marilizi Duarte participaram no mês de janeiro de uma capacitação dos projetos aprovados pela
seleção 2010 do Programa Petrobras Ambiental, onde obtiveram informações importantes sobre
prestação de contas e elaboração de relatórios. Sobre a execução do projeto, a técnica avisa que o
mesmo já está em andamento, onde as principais atividades realizadas no período estão sendo a
organização da II Feira Ambiental e Social de Bonito: Conhecer para Preservar e a seleção de áreas

para recuperação florestal. Aproveitando, a técnica Marilizi comunica que para realização da feira, o
IASB solicitou ao COMDEMA apoio financeiro para complementar as atividades do evento no
valor de R$ 7.998,80 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo
aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes
itens: a) A técnica Liliane informa que o sócio Luiz Carlos Azambuja, representante do Hotel
Pousada Águas de Bonito, propôs a troca de um ar condicionado por 30 mudas de árvores nativas do
Programa Plante Bonito. Informa que o ar condicionado é usado, mas encontra-se em boas
condições de uso e será instalado na sala 2 do IASB. Os presentes aprovam a proposta, ficando a
técnica Marilizi responsável pelo orçamento da instalação. b) O Presidente comunica a migração do
site do IASB para um plano particular de sua empresa que permitirá a hospedagem gratuita do
mesmo. Assim, informa que o IASB deixará de arcar com esta despesa, visando melhorar seu caixa.
c) A sócia Kátia Salustiano informa que o Hotel Pirá Miuna está interessado em neutralizar as
emissões de suas atividades e solicita à técnica Liliane maiores informações de como proceder para
participar do Plante Bonito. d) O sócio Valdemir Martins comunica que irá informar aos turistas que
atende sobre o programa Plante Bonito. Aproveitando, solicita que o IASB se manifeste através de
uma nota em relação as alterações do Código Florestal Brasileiro. O Presidente sugere que, quando
sair a nova proposta de alteração do código, este assunto seja inserido na pauta da próxima
assembléia do IASB. e) A técnica Liliane comunica que irá encaminhar uma proposta para o Centro
de Apoio Sócio Ambiental (CASA) no mês de março. Explica que a idéia é elaborar um projeto de
fortalecimento institucional, mas será necessário verificar se o CASA aceita este tipo de proposta. f)
O sócio Airton Garcez informa, na condição de funcionário da AGRAER e parceiros do projeto
Ilhas Verdes, que a proposta da AGRAER este ano é atuar, dentro de suas metas, no planejamento
rural das propriedades em que seus parceiros atuarem. Assim, explica que somará esforços na
recuperação de áreas degradadas, uma vez que o produtor será orientado sobre demais questões que
interferem neste processo, como conservação de solo, implantação de sistemas silvipastoris, dentre
outros. 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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