ATA REUNIÃO Nº. 01/2015
Ata de reunião aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2015, às 17hs00, 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°. 03/2014 foi aprovada sem alterações. 2) O Presidente relata as correspondências recebidas no
período. 3) Em seguida, apresenta a previsão orçamentária, apresentando os valores em caixa
arrecadados com as campanhas Cortesia Legal, Troco Solidário, Green Tax, Conhecer para Preservar e
Empresários em Ação, além dos valores arrecadados por meio da inscrição no seminário promovido
pela instituição, venda de mudas e doações; Apresenta ainda o saldo em conta dos projetos Ilhas
Verdes e Conectados na Serra. Relata que o balanço entre receitas e despesas segue com saldo positivo,
ressaltando a importância de se fazer caixa, lembrando que estes projetos encerram no final de 2015 e a
instituição precisa estar preparada para o futuro. 4) O Presidente faz a apresentação do Balanço
Patrimonial – exercício 2014, sendo aprovado por todos os presentes. 5) O Presidente explica a
necessidade de diminuição de dois membros da equipe devido ao atraso de repasses de recursos
provenientes dos projetos Conectados na Serra – Convênio Prefeitura de Bonito e Ilhas Verdes –
Convênio Petrobras. 6) O Presidente apresenta a proposta de filiação das empresas Comercial Formoso
e Gráfica Visual, sendo o ingresso no quadro de associados IASB como sócios colaboradores aprovado
por unanimidade. 7) A técnica Liliane Lacerda relata as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas Verdes,
patrocinado pela Petrobras: a) Adesão de duas novas áreas ao projeto, o que irá recuperar um total de 7
hectares de mata ciliar no Córrego Seco e Rio Formoso; b) Coleta de mais de 80 quilos de sementes
nativas distribuídas em 30 espécies distintas; c) Produção de pelo menos 5.000 mudas nativas no
Viveiro da RPPN Cabeceira do Prata; d) Ação em comemoração ao Dia da Árvore em Praça pública
com doação de 1150 mudas nativas e promoção de brincadeiras educativas; e) Ação em Comemoração
ao Dia da Árvore em quatro escolas municipais envolvendo todos os alunos dos períodos matutino e
vespertino; f) Blitz ecológica com apoio do Instituto Mirim Ambiental para doação de mudas aos
motoristas; g) Ações educativas com alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Luiz da Costa

Falcão; h) Ações educativas com participantes do IV Maturishow; i) Entrevista à Escola Carlitos de
São Paulo/SP; j) Doação de publicações – Livro Floresta, Água e Clima e Cartilha Serra da Bodoquena
- aos associados IASB, empresários, guias de turismo, acadêmicos, professores e técnicos; k)
Participação na Semana de Ciências e Tecnologia 2015 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul,
campus Nova Andradina para apresentar as ações sustentáveis desenvolvidas pelo projeto e pela
instituição; l) Monitoramento das áreas em recuperação, cujas mudas foram plantadas pelo projeto.
Sobre o Projeto Conectados na Serra, patrocinado pela Prefeitura de Bonito, as principais ações
relatadas foram: a) Capacitação de professores sobre monitoramento da qualidade de água; b) Doação
de oito Ecokit’s – Kits didáticos para monitoramento de qualidade de água às escolas municipais de
Bonito; c) Promoção de ações educativas com alunos do Instituto Internacional Visão de Vida; d)
Encerramento do Programa Aulas Verdes de capacitação dos professores da Rede Municipal de
Ensino; e) Aulas de Educação Ambiental com alunos do Instituto Mirim Ambiental; f) Realização do
Programa Sentinelas da Serra, com ofertas de aulas teóricas e práticas à jovens bonitenses; g)
Encerramento do Programa Sentinelas da Serra com confraternização dos participantes. 8) O Presidente
apresenta a proposta de férias coletivas para a equipe no período de 07/12/2015 a 03/01/2016, sendo
aprovado por unanimidade. 9) Em assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A
representante Tânia Van Der Sand do Hotel Marruá, associado IASB, solicita uma visita da equipe para
fazer a adesão do Hotel às Campanhas Cortesia Legal e Conhecer para preservar; b)O Presidente
sugere o encaminhamento de uma carta ao Conselho Municipal de Turismo solicitando o rodízio entre
as instituições que representam as organizações ambientalistas de Bonito para compor cadeira de
membro titular e suplente na gestão de 2016, tendo como sugestão para ocupar a cadeira o sócio
Ronald Rosa; c) O Presidente comenta sobre a nova campanha de arrecadação de recursos para o IASB
desenvolvida no associado Recanto Ecológico Rio da Prata, onde o turista será convidado a plantar
uma muda e o valor correspondente ao plantio será destinado de forma integral à instituição; d) O
Presidente solicita o envio de e-mail ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda questionando
quando será a reunião de definição dos novos membros, a qual o IASB está pleiteando cadeira; e) O
Sócio Claudionor Trelha pede a palavra para comentar sobre o processo de privatização dos serviços de
água e esgoto de Bonito, sendo contrário à forma como o processo está sendo conduzido pela atual
gestão municipal. Sugere que este serviço seja municipalizado, criando uma autarquia SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto e, que uma lei seja regulamentada destinando uma porcentagem do lucro
líquido da autarquia às escolas e entidades que cuidam de crianças e pessoas em situação de risco ou
vulnerabilidade. Sugere ainda, como solução para o aparente problema de abastecimento de água no

município, a construção de um lago de captação de água da chuva, o que poderia ser utilizado como
ponto turístico, exemplo para outras regiões e preservaria o Rio Formoso de ter suas águas destinadas
para o esse fim. 10) Finalizando, o Presidente questiona se os demais diretores 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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