ATA DE REUNIÃO Nº 01/2012
Ata de reunião aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2012, 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 convida a técnica da instituição,
Liliane Lacerda para secretariar a reunião e, em seguida, questiona se todas aprovam a ata da
reunião anterior. Não havendo ressalvas, a ata nº. 04/2011 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O
Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária, destacando o saldo positivo da conta.
Ressalta ainda que a campanha “Troco Solidário” está possibilitando a aplicação de recursos,
formando um caixa para o IASB se manter por alguns meses, caso não haja aprovação de novos
projetos ao longo do ano de 2012. 3) A secretária Liliane apresenta o relatório de atividades de
2011, dando destaque para as principais atividades realizadas. Informa que o mesmo foi
encaminhado via e-mail aos associados e já está divulgado no site e blogs do IASB. Os presentes
afirmam ter conhecimento do respectivo documento, parabenizando a instituição pelo empenho ao
longo do ano. Continuando, Liliane relata as ações realizadas nos primeiros meses de 2012 pelo
projeto Ilhas Verdes e Programa Plante Bonito: a) Sobre o Projeto Ilhas Verdes, a secretária
comunica o encerramento do sub-projeto jovens do futuro e apresenta o relatório de atividades
desenvolvidas com as crianças da Guarda Municipal Ambiental Mirim e Guarda Municipal Mirim.
Explica que, junto com a ocorrência de algumas chuvas, foi realizada a implantação das „ilhas‟ de
recuperação em duas propriedades e a manutenção dos plantios em outras duas. Quanto as ações de
educação ambiental do projeto, a secretária informa o início da organização da III Feira Ambiental e
Social de Bonito, apresentando o regulamento para participação das instituições, regulamento dos
concursos e definições tomadas durante reunião com as instituições locais, realizada no dia 8 de
fevereiro. b) Sobre o Programa Plante Bonito, a técnica Marilizi comunica que os plantios
acumulados de 2012 estão sendo realizados no mês de fevereiro, destacando a utilização da técnica
“ilhas verdes” nas propriedades. Informa a parceria estabelecida com a Agência Ar para o plantio de
40 mudas, visando à compensação de carbono do material “Manual Ar de Sustentabilidade para um
turismo consciente”. Relata as vistorias realizadas nas áreas em recuperação. Comenta que as mudas
estão em bom estado de desenvolvimento, mas que a grande maioria precisa de manutenção nos
coroamentos. A manutenção, conforme acordado no termo de parceria, fica a cargo dos proprietários
sob orientação do IASB. 4) O Presidente inicia o processo de eleição para a nova Diretoria do IASB
biênio 2012/2014, sendo eleita a seguinte chapa: Presidente: Eduardo Folley Coelho, VicePresidente: Marcos Dias Soares, 1º Secretário: Greice Aparecida Domingos Feliciano, 2º
Secretário: Kátia Celi e Silva Salustiano, 1º Tesoureiro: Nádila dos Santos Pereira, 2º Tesoureiro:
Valdemir Garcia Martins, Suplentes: Iolanda Rocha Brito e Daiana Fassini, Conselho Fiscal:
Airton José Silva Garcez, Hérico Monteiro Braga e Clair Garzella dos Santos. A posse da diretoria
foi dada logo após a eleição. 5) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) a
secretária Liliane comunica a aprovação pelo COMDEMA do Projeto III Feira Ambiental e Social
de Bonito: Conhecer para Preservar!. b) O Presidente informa que o IASB foi citado novamente na
Revista “Análise Gestão Ambiental” como uma das principais ONGs do país. c) a técnica Nadiani
informa o recebimento de mais uma estagiária no mês de janeiro, acadêmica do curso de Turismo
pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. d) a secretária Liliane comenta sobre o

processo de eleição para o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Bonito/MS- COMDEMA.
Informa que, pelo revezamento acertado com as demais instituições da categoria, o IASB irá ocupar
a cadeira de titular no biênio 2012/2014, sendo a Fundação Neotrópica do Brasil, sua suplente. e) O
Presidente comunica o aumento de salário das técnicas Marilizi Duarte de Oliveira e Nadiani dos
Santos Pereira. f) O Presidente comunica que a RPPN Cabeceira do Prata doou um expositor de
sementes para uso do IASB. g) Fica aprovado o recesso de carnaval. A equipe voltará às suas
atividades no dia 22 de fevereiro, a partir das 13 horas. 6) Finalizando, o Presidente 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 Presidente, e pela secretária da reunião, constando em anexo a lista de presença dos
participantes devidamente assinada.
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