ATA REUNIÃO Nº. 03/2014
Ata de reunião aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2014, às 16hs00, reuniram-se na sede
do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, localizado a Rua 24 de fevereiro, 1507 –
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 e, em seguida questiona se todos aprovam a ata da reunião anterior. Não
havendo ressalvas, a ata n°. 02/2014 foi aprovada sem alterações. 2) O Presidente relata as
correspondências recebidas no período, destacando o convite para participação nas ações do Festival da
Guavira. 3) A técnica Liliane Lacerda faz a apresentação da previsão orçamentária, apresentando os
valores em caixa arrecadados com as campanhas Cortesia Legal, Troco Solidário e a Green Tax e ainda
o saldo do Projeto Ilhas Verdes. Relata que o balanço entre receitas e despesas seguem com saldo
positivo. O Presidente ressalta a importância de se fazer caixa, lembrando que o Projeto Ilhas Verdes
patrocinado pela Petrobras, encerra no final de 2015 e a instituição precisa estar preparada para o
futuro. 4) O Presidente relata uma das ações realizadas pela Campanha Green Tax, que foi a confecção
de 4 placas de conscientização, pagas com recursos do IASB, instaladas nas rodovias de maior
movimento de Bonito, com o objetivo de fortalecer a ação. Disse ainda que ouve alteração na forma do
recebimento dos recursos da campanha, explicando que, a partir do mês de dezembro deste ano, o
IASB passará a receber 25% do total arrecadado. 5) O Presidente e a técnica Liliane relatam as
participações em eventos no período. a) Feira do Empreendedor, em Campo Grande/MS; b)
Avistar/MS; c) IV Seminário de Agroecologia em Dourados/MS; d) Semana Municipal da Ave; e)
Oficina e Plantio de mudas na III edição do Maturishow; f) Participação na I edição do Seminário da
Petrobras em Antonina/PR, onde a técnica Liliane destaca que a segunda edição será realizada pelo
IASB, juntamente com a VI edição da Feira Socioambiental de Bonito. 7) A técnica Liliane Lacerda
relata as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas Verdes: a) Parceria feita com a Secretaria de Produção
e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEPRODES, buscando novas áreas para recuperação florestal;
b) No total já foram mais de vinte (20) áreas visitadas, sendo que seis (6) já estão com o termo de
compromisso do projeto assinado;

c) Das seis (6) áreas aderidas, duas (2) já tiveram o plantio

finalizado, outra está no processo de cercamento em fase final para depois entrar o plantio das mudas e

a última se encontra com 7 hectares plantados; d) Ação em comemoração ao dia da Árvore, com
distribuição de mudas e brincadeiras na praça da liberdade; e) Entrega dos calendários ecológicos nos
quatro (4) municípios que participaram do concurso de desenhos “Nas Linhas Da Serra da
Bodoquena”, onde cada município recebeu 250 exemplares para serem distribuídos. f) Visita técnica
dos acadêmicos do curso de geografia da UEMS – Polo Jardim ao Parque Nacional da Serra da
Bodoquena e também da mestranda em biologia pela UFGD Izabelli Ribeiro, fazendo um trabalho de
coleta de solo, com a intenção de analisar os efeitos da restauração florestal na microbiologia do solo,
com o apoio de técnicos da Embrapa Agropecuária Oeste. g) A realização do Curso de Compostagem
no Recanto Ecológico Rio da Prata. 8) O presidente apresenta a proposta de alteração do valor mínimo
da mensalidade para R$ 50,00 e anuidade para R$ 60,00, sendo estes valores acordados em consenso
com os sócios presentes que aprovaram a alteração por unanimidade. 9) O Presidente comenta sobre o
Planejamento Estratégico do IASB, que contara com apoio do SEBRAE e será realizado no mês de
março de 2015. 10) Em assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O sócio Martins relata a
situação que ele presenciou na estrada do Passo do Curê, onde a obra do asfalto está parada e o trecho
das pontes dos rios da Prata e Mutum estão sofrendo com a descida constante de terra nas chuvas; b) O
presidente fala do trabalho feito pelo Marcelo Bertoni, Presidente do Sindicato Rural juntamente com a
AGRAER, onde visitaram várias propriedades que possuem rio analisando os pontos de turvamento da
água. 12) Finalizando, o Presidente questiona se os demais sócios teriam mais alguma sugestão ou
comentário. 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 assinadas.
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