ATA DE REUNIÃO Nº 04/2011
Ata de reunião aos 2 (dois) dias do mês de dezembro 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 sócio Airton José Silva Garcez, representando 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. 03/2011 foi aprovada e
dita nos conformes. 2) A técnica Liliane faz a apresentação da previsão orçamentária, destacando o
saldo positivo no valor de R$ 9.243,23 (nove mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e três
centavos). Explica que este saldo se deve às contribuições do troco solidário, Plante Bonito e Projeto
Ilhas Verdes, que por sua vez arca com o salário de duas técnicas. Continuando, apresenta o ponto
de equilíbrio financeiro mensal para 2012, onde o balanço entre receitas e despesas ficará positivo
em R$ 179,08 (cento e setenta e nove reais e oito centavos). A técnica explica a importância de
aumentar recursos no caixa, para que o IASB possa arcar com o salário dos funcionários quando não
tiver nenhum projeto em execução. 3) Airton comunica o desligamento dos associados Hotel Bonsai
e Local Comunicação e Marketing e, a filiação do engenheiro ambiental Osvaldo Esterquile Júnior.
4) Airton apresenta a proposta de férias coletivas para a equipe IASB a partir do dia 9 de dezembro
de 2011 à 08 de janeiro de 2012, sendo aprovado pelos presentes. 5) A técnica Liliane fala sobre a
participação do IASB nos conselhos na qual participa. Informa que foi feito o cadastramento da
instituição no Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Comunica a eleição do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente – FNMA, onde o voto do IASB foi para a
instituição parceira REPAMS. Sobre o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da
Bodoquena, fala da dificuldade em participar da capacitação realizada para os conselheiros devido
aos demais trabalhoso do IASB. O sócio Alex se oferece para ser conselheiro, sugerindo ocupar o
cargo de suplente, que hoje é ocupado pelo associado Eduardo Folley Coelho, sendo que esta
sugestão será avaliada posteriormente. 6) A técnica Liliane apresenta as principais ações do
Programa Plante Bonito. Informa a parceria com o associado Ambiental Expedições para plantio de
100 mudas nativas com estudantes do colégio Albert Sabin, de São Paulo/SP. Comunica ainda que
para 2012 a parceria já está firmada. Fala sobre a neutralização da Agência dos Correios de Bonito e
do Hotel Arizona. A técnica faz ainda um balanço do evento Empresários em Ação. O sócio Luiz
Carlos pede mais empenho para se conseguir apoiadores de outros setores, não só o do turismo. O
sócio Alex comunica que irá receber um grupo de 800 pessoas em março de 2012 e se dispõem a
oferecer o plantio de mudas a esse grupo. O sócio Marcos se disponibiliza para fazer contato com os
organizadores do Festival de Inverno para oferecer a neutralização do evento. A técnica fala sobre
os plantios realizados no período e informa que os próximos plantios serão feitos após ocorrer uma
boa chuva. Fala ainda que o plantio do Plante Bonito e do Projeto Ilhas Verdes estão sendo feito em
conjunto. 7) Sobre o Projeto Ilhas Verdes, a equipe do IASB apresentou um vídeo compilado do 3º e
4º trimestre de atividades, contendo as principais ações realizadas. O vídeo retratou o evento no dia
da árvore, coleta de sementes, produção de mudas, cercamento das áreas, abertura de covas e
coroamento, além do plantio das mudas. A técnica Liliane apresenta os valores gastos no período.
Comunica que para o próximo ano, além da continuação dos plantios, a principal ação é a terceira
edição da Feira Ambiental e, que a equipe já está correndo atrás de recursos para sua realização.

Sobre as ações de Educação Ambiental, a técnica Nadiani relata os resultados do sub projeto Jovens
do Futuro, realizado com a Guarda Municipal Ambiental Mirim e com a Guarda Municipal Mirim.
8) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O Sócio Alex solicita que seja
incluído no planejamento estratégico do IASB para 2012 o tema Córregos Urbanos, visando a
realização de alguma ação em prol dos córregos de Bonito. b) O sócio Airton informa que está em
contato com um acadêmico da UFMS para realização de estágio e que ofereceu o IASB para que ele
possa estagiar. c) A técnica Nadiani comunica que o IASB teve sua primeira estagiária da UFMS,
uma acadêmica de Turismo. 9) Finalizando, o sócio Airton questiona se os demais 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 sócio Airton
representando o Presidente, e pela técnica da instituição, constando em anexo a lista de presença dos
participantes devidamente assinada.
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