ATA DE REUNIÃO Nº02/2012

Ata de reunião aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2012, às 16hs00min, reuniram-se
na sede do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, localizado a Rua 24 de
fevereiro, 1507 – 2º Piso - Centro, no município de Bonito/MS, sócios e diretores do
IASB, onde foram tratados os seguintes assuntos: 1) Iniciando os assuntos da pauta, o
Presidente Eduardo Folley Coelho agradece a participação dos presentes, convida a
técnica da instituição, Liliane Lacerda para secretariar a reunião e, em seguida questiona
se todos aprovam a ata da reunião anterior. Não havendo ressalvas, a ata nº. 01/2012 foi
aprovada sem alterações. 2) O presidente faz a apresentação da previsão orçamentária,
destacando o saldo positivo da conta. Explica que este saldo se deve ao Programa Plante
Bonito, Projeto Ilhas Verdes, que por sua vez arca com o salário de duas técnicas e ao
“Troco Solidário”, que 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 de 2012. 3) O Presidente faz a apresentação do Balanço Patrimonial do ano de
2011, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovado pelos presentes. 4)
A técnica Liliane comenta sobre as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas Verdes,
destacando a realização da terceira edição da Feira Ambiental e Social de Bonito, de
palestras para estudantes, o monitoramento das áreas de plantio e a participação no dia
de campo promovido pela AGRAER. Sobre a Feira, o Presidente comenta que será
avaliada sua realização para o próximo ano, pois se trata de uma ação trabalhosa.
Complementando informa que dependerá do apoio financeiro que o COMDEMA irá
dispor. 5) A técnica Liliane fala sobre a sua participação nas marchas, oficinas e
palestras durante o evento da Rio +20, onde pode estreitar relacionamentos e trocar
informações entre as ONGs e demais participantes. A técnica ainda relata sua
participação na Assembleia da Rede de Ong’s da Mata Atlântica. Já a bióloga Marilizi
Duarte relata a participação da equipe do IASB durante o 49thAnnual Meeting of the
Association for Tropical Biology & Conservation - ATBC, realizado em Bonito/MS de
18 a 22 de junho de 2012. Informa que o IASB foi responsável pela compensação de
carbono deste evento, se comprometendo a plantar 143 mudas, além de mais 106
mudas, provenientes da venda da camiseta oficial do evento. 6) Sobre a capacitação da
equipe técnica, a técnica Liliane comenta da necessidade da equipe se inscrever em mais
congressos, seminários e intercâmbios, bem como em um curso de inglês, para atualizar
seus conhecimentos e divulgar os resultados obtidos pelo IASB. O Presidente solicita
que este assunto seja tratado nas próximas reuniões. 7) A Liliane informa aos presentes
sobre a participação do IASB durante o Fórum de Educação Ambiental de Mato Grosso
do Sul. Apresenta o artigo “Concursos culturais como um método de Aprendizagem”
que será apresentado durante o evento, e relata sobre a oficina que o IASB irá oferecer e

a participação da mesma como mediadora da Mesa Redonda “A Educação Ambiental
em Espaços Não Escolarizados” durante o evento. 8) A técnica Liliane apresenta a
calculadora on line para cálculo das emissões de carbono provenientes de viagens.
Comenta que esta ferramenta foi produzida pela Engenheira Ambiental Luiza Spengler
Coelho para ser utilizada durante a ATBC 2012 e em demais eventos que o IASB
participar. O sócio Luiz Carlos sugere colocar a calculadora on line no site de suas
respectivas empresas, ficando assim de fácil acesso para os turistas. Esta solicitação,
bem como a aplicação da mesma em outras ações será feita após um planejamento por
parte da diretoria e equipe IASB. 9) Em relação ao COMDEMA, a técnica Liliane
informa que, pelo revezamento acertado com as demais instituições da categoria, o
IASB irá ocupar a cadeira de membro titular no biênio 2012/2014, sendo a Fundação
Neotrópica do Brasil, sua suplente. Comenta ainda que, de acordo com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, responsável pela gestão do Conselho, a titularidade do
IASB somente será confirmada após o período eleitoral. 10) Em assuntos diversos
foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente lê a carta de agradecimento enviada
pela REPAMS pelo apoio que o IASB concedeu para articulação e execução da oficina
Investigando a Biodiversidade. b) A técnica Liliane comunica que encaminhou o projeto
Plante Bonito: programa de recuperação das matas nativas da Serra da Bodoquena para
avaliação do Fundo Socioambiental CASA. c) A técnica Liliane informa que inscreveu
o Projeto Ilhas Verdes no Prêmio ANA. 11) Finalizando, o Presidente questiona se os
demais sócios teriam mais sugestão ou comentários. Não havendo 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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