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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2009
Ata de reunião aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2009, às 16h00min, 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, 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 nº. 06/2008 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O
Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária, explicando que o caixa se encontra positivo
devido às doações feitas pelos sócios Newton Daubian e Eduardo Coelho, como também a compra
de mudas do Projeto Plante Bonito pela ONG parceira, REPAMS. 3) O Presidente comunica o
desligamento dos associados Mário Ricardo Doblack e Laudeir dos Santos Pereira e a filiação da
empresa Baia Bonita Tours Ltda. 4) O Presidente apresenta o jovem Fernando de Lima Minari,
informando que o mesmo está em fase de experiência no IASB desde janeiro deste ano.
Continuando, questiona os presentes sobre a contratação do novo funcionário, explicando que o
mesmo exercerá funções administrativas na ONG. A contratação foi aprovada sem ressalvas. 5) Em
seguida a técnica Liliane apresenta o relatório de atividades 2008, informando que após sua correção
será encaminhado via e-mail aos associados. 6) A técnica Liliane apresenta o calendário de reuniões
2009, informando que o mesmo foi encaminhado via e-mail no dia 19 de janeiro para todos os
sócios opinarem sobre as datas. As datas sugeridas foram aprovadas pelos presentes. 7) A técnica
Liliane apresenta a proposta de um novo projeto de Educação Ambiental, elaborado nos moldes do
projeto “Bonito para sempre”, onde o tema principal será a Fauna. Continuando, explica que a
captação de recursos para esta proposta será feita em momento oportuno. 8) Prestando
esclarecimentos, a técnica Liliane inicia a apresentação das atividades dos projetos que estão em
execução. a) Em relação ao Projeto “Matas Ciliares”, a técnica informa que a última parcela no
valor de R$ 13.816,56 foi gasta com a impressão das cartilhas e a reunião de finalização do projeto,
que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2009. b) Em relação ao projeto “Sistemas Agroflorestais
na recuperação de Matas Ciliares e geração de renda” foi comunicada a compra de uma roçadeira à
gasolina e informado que a despesa do contador começará a ser paga pelo projeto. c) Em relação ao
Projeto Bonito Para Sempre, foi informado que a última parcela do CASA no valor de R$ 793,70 foi
gasta para complementar a compra do computador Bitway e de um nobreak, adquiridos na loja
Gazin, no valor total de R$ 1.692,99. A técnica apresenta ainda o Calendário Ambiental 2009
elaborado pelo projeto com as histórias em quadrinho feitas pelos alunos. d) Sobre o projeto Plante
Bonito, a técnica apresenta os recibos confeccionados para comercialização das mudas e mostra o
modelo de certificado que está sendo entregue para os patrocinadores do projeto, questionando a
necessidade de diferenciação dos certificados entregues para quem apóia uma única vez o projeto e
para quem o apóia permanentemente. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a)
A técnica Liliane informa sobre o edital aberto da BVS&A (Bolsa de Valores Sociais e Ambientais).
O Presidente orienta que o IASB escreverá uma proposta nos moldes do projeto Educando e
Plantando realizado pela RPPN Rio da Prata. b) O Presidente comunica a participação do IASB na
eleição do CONAMA. c) Dando continuidade, o Presidente informa a doação de um monitor
19’’pelo associado, José Sabino. d) O Presidente comenta os cursos e reuniões que participou como
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representante da instituição, trazendo também diversos livros para acervo da biblioteca do IASB. e)
O sócio Ivan comenta sobre uma pesquisa que está sendo realizada no brejo do Perdido para
identificação de jazidas de ouro e fosfato. f) O Presidente informa que o site do IASB está em
processo de migração do provedor TERRA para o LOCAWEB. Explica que a mudança acarretará
benefícios ao site, como layout maior e novas funções. 10) Finalizando, 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 pelo Sr. Presidente e pela Técnica da Instituição, constando em anexo a lista dos
participantes devidamente assinada.

_____________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente do IASB

_____________________
Liliane Lacerda
Técnica IASB

