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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2007
Ata de reunião aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2007, às 16h30min, reuniram-se na
sede do IASB, localizada a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1348 – 2º Piso - Centro, no município de
Bonito/MS, os sócios e diretores do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, onde foram
tratados os seguintes assuntos: 1) Dando início aos assuntos da pauta, o Presidente agradece a
participação dos presentes e em seguida questiona se todos aprovam a ata de reunião anterior. Não
havendo ressalvas, a ata nº 04/2007 foi aprovada e dita nos conformes. 2) Aprovada a mudança da
sede do IASB para Rua Pilad Rebuá, 1.348 – 2º Piso – Centro – Bonito/MS, continuando dividindo
o escritório com a ATRATUR. 3) Em seguida, o Presidente informa que após o parecer favorável
de alguns membros da diretoria, o ar condicionado foi vendido à maçonaria no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), divididos em cinco vezes. Parte desse valor será utilizada
para pagar as despesas da mudança e também a instalação da internet sem fio. O restante poderá ser
utilizado para aquisição de um novo ar condicionado de capacidade compatível à nova sede. Em
seguida, o Presidente solicita o parecer dos presentes, estando todos de acordo com a venda do
equipamento e com a utilização do recurso para quitação das despesas acima relatadas. 4) Os
presentes aprovam o desligamento das sócias Cátia Arantes e Janaina Tadano Carneiro da Cunha e
a filiação do Projeto Jibóia, representada pelo seu proprietário Henrique Nanfal. 5) O Presidente
apresenta o ponto de equilíbrio financeiro do IASB que permite avaliar se as receitas provenientes
das anuidades e mensalidades cobrem as despesas fixas da entidade, apresentando um déficit de
aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. O saldo não está mais negativo porque o
salário da Liliane está sendo pago com os recursos da Petrobrás e parte do salário da Janaina está
sendo pago com os recursos do PDA. Por essa razão, o Presidente expõe que a entidade não pode
depender somente dos projetos para se manter financeiramente, pois corre o risco de não conseguir,
após a finalização de projetos, se manter e/ou continuar mantendo seus funcionários. Por isso, se
faz necessário buscar outras possibilidades de aumento de receita. Uma delas seria a captação de
novos associados e informa que a Janaina, secretária da associação, está elaborando material para
apresentar durante as visitas aos potenciais novos sócios. Também será verificado com cada
associado que contribui mensalmente a possibilidade de aumentar o valor de sua contribuição.
Continuando, o Presidente menciona que o IASB está escrevendo um projeto sobre neutralização de
carbono que oportunizará a entrada de recursos financeiros que irão colaborar para a
sustentabilidade da instituição. 6) O Presidente apresenta a proposta da empresa Mídia Fácil
Tecnologia para reformulação do layout e da estrutura de funcionamento do site da ATRATUR.
Lembra que esta empresa é a mesma que confeccionou o site da entidade. O valor para a
reformulação geral é de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) parcelados em dez vezes, sendo a
proposta aprovada. 7) Em relação aos projetos, a técnica Liliane comenta que foram coletadas
sementes de espécies nativas como uma das atividades previstas nos projetos da Petrobras e do
PDA Mata Atlântica e que devido à estiagem outras atividades foram adiadas. O Presidente informa
que o Sindicato Rural de Bonito encaminhou ofício ao IASB cancelando os cursos do SENAR
previsto para 2007. Por este motivo, a entidade solicitou diretamente ao SENAR a continuidade da
parceria, tendo em vista o compromisso assumido com a patrocinadora Petrobras. Sobre o projeto
PDA Mata Atlântica a técnica Liliane comenta que foram adquiridos pelo IASB os equipamentos
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previstos para dar inicio as atividades do projeto. Explica que o projeto prevê a contratação de um
(a) técnico (a) para auxiliar nas atividades do projeto, principalmente nos trabalhos de campo e na
mobilização dos proprietários rurais para aderirem à implantação dos sistemas agroflorestais. Desta
forma, a bióloga Daiana, que esteve por um período de experiência, foi contratada, mediante o
parecer de alguns membros da Diretoria. Referente ao Projeto de Educação Ambiental realizado nas
escolas públicas e particulares de Bonito, a técnica Janaina explica que o projeto está sendo
aprimorado e será enviando a Ong CASA (Centro de Apóio Sócio Ambiental). 8) O Presidente
informa que no dia 17 (dezessete) de setembro participou do processo de eleição para o Conselho
Estadual de Controle Ambiental, sendo a AHIPAR – Administração de Hidrovia do Paraguai, uma
das eleitas, representando as entidades associadas à defesa dos recursos naturais. Continuando, o
Presidente explica que na ocasião foi combinado com o Presidente da AHIPAR que o cargo de
suplente fosse cedido ao IASB, necessitando agora definir um representante. O Presidente, pelo fato
de residir em Campo Grande, se manifesta interessado em representar o IASB no CECA, sendo
aprovado pelos presentes. Finalizando o Presidente ressalta que a cadeira é da AHIPAR e que ele
participará do CECA somente na ausência do representante titular. 9) O Presidente passa a palavra
ao sócio Airton que por sua vez faz uma apresentação dos sistemas agroflorestais que ele está
desenvolvendo no assentamento Santa Lúcia, como forma de multiplicar o SAF’s em Bonito. 10)
Em seguida, o sócio Ivan comenta que participou como representante do IASB na Rede de ONG’s
da Mata Atlântica, do II Encontro Nacional dos Povos das Florestas, realizado em Brasília/DF,
entre os dias 18 a 23 do corrente mês. Expõe que na ocasião foi muito discutido entre a ONG’s que
compõem a RMA estratégias para garantir a sustentabilidade financeira da Rede. Finalizando os
assuntos da pauta, o Presidente questiona se os sócios teriam mais sugestões ou comentários. Não
havendo mais manifestações, o Presidente encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se a
presente ata, que após lida foi aprovada e assinada pelos presentes.
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