ATA DE REUNIÃO Nº 02/2011
Ata de reunião aos 8 (oito) dias do mês de abril de 2011, 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. 01/2011 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a
apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo do IASB no mês de abril irá arcar
com todas as despesas do período. 3) A técnica Liliane comenta sobre a parceria realizada com a
ONG MiraSerra, localizada no Rio Grande do Sul. Explica que a parceria consiste em apoiar o
projeto “Planos Municipais da Mata Atlântica” que será desenvolvido nos estados de SC, PR, RS e
MS. Comenta que o IASB fará parte da equipe multidisciplinar do projeto, auxiliando na divulgação
e na tomada de decisões relacionadas com as ações previstas para Mato Grosso do Sul. 4) O
Presidente comunica que o IASB se inscreveu no cadastramento e habilitação do processo eleitoral
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Miranda, ressaltando a importância do comitê para nossa
região. Solicita às técnicas do IASB apoio e participação no evento de mobilização para o
cadastramento que será realizado no dia 19 de abril em Bonito. 5) A técnica Liliane informa as
principais atividades desenvolvidas pelo Programa Plante Bonito no período. Comenta que a
Agência Ar neutralizou as emissões de carbono das suas atividades dos últimos três meses e que o
cálculo desta neutralização já foi baseado na nova metodologia aprovada em ata anterior. Relata o
evento realizado em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de março) onde foram plantadas
150 mudas de espécies nativas na mata ciliar do rio Formoso com o auxílio de professores e
acadêmicos da UFMS – campus de Bonito. Continuando, informa sobre a gravação realizada pela
TV Morena com o Programa Plante Bonito. Explica que a idéia da reportagem era mostrar
iniciativas de conservação da natureza. A técnica Marilizi comenta a indicação do Plante Bonito
pelo vereador Nandinho à superintendência estadual e nacional dos Correios. O sócio Airton sugere
que o programa possa disponibilizar suas mudas para arborização de pastagens, além das matas
ciliares. 6) Sobre o projeto Ilhas Verdes, a equipe do IASB apresentou um vídeo do primeiro
trimestre de execução do projeto. Com duração de 22 minutos, o vídeo mostra as principais ações
realizadas, como visitas às propriedades rurais, organização do evento de educação ambiental, bem
como palestras proferidas. O Presidente solicita a inserção do vídeo no You Tube em uma conta
específica do IASB. 7) A técnica Liliane explica o projeto “IASB – consolidação e sustentabilidade
de suas ações conservacionistas” encaminhado para um edital interno do Centro de Apoio Sócio
Ambiental – CASA. Comenta que o projeto possui três linhas específicas, sendo elas: fortalecimento
da identidade da instituição perante a comunidade bonitense e empresários locais; colaborar com a
sustentabilidade financeira do IASB e, ampliar e qualificar o quadro de recursos humanos da
instituição. Comunica que a publicação do resultado está prevista para o mês de junho. 8) Nos
assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A técnica Liliane informa que o IASB foi
convidado pelo CASA (Centro de Apoio Sócio Ambiental) para participar de dois cursos de
capacitação voltados para gestão e comunicação das instituições. Explica que optou em participar da
oficina de comunicação e inscreveu a técnica Marilizi no curso de Gestão, visando qualificá-la na
elaboração de projetos e gestão do terceiro setor. As oficinas estão previstas para ocorrer no mês de

maio em Brasília/DF, com todas as despesas pagas pelo CASA. b) O Presidente comenta a parceria
com o grupo ATALLAH através da doação de 200 mudas de árvores nativas que serão distribuídas
durante um evento promovido pelo grupo a ser realizado em Campo Grande/MS no mês de junho.
Em contrapartida, informa que a logomarca do Plante Bonito será estampada na camiseta do evento.
c) O Presidente informa que a arrecadação do troco solidário vem melhorando e isto tem contribuído
significativamente para manter o caixa do IASB. d) A técnica Marilizi comenta o interesse da
agência dos Correios de Bonito em ser a primeira agência a neutralizar suas emissões de carbono.
Informa que iniciou uma conversa com os responsáveis e que o cálculo da neutralização está em
andamento. e) O Presidente apresenta a publicação encaminhada pela Agência Nacional de Águas
contendo os premiados das edições anteriores e finalistas do prêmio ANA 2010 – 3ª Edição. 9)
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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