13

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2009
Ata de reunião aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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) 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 nº. 01/2009 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a
apresentação da previsão orçamentária, mostrando o saldo atual na conta do IASB, com R$
3.733,24. Em seguida, faz a demonstração do ponto de equilíbrio até o mês de setembro de 2009,
ressaltando a receita mensal da instituição, no valor de R$ 1.307,50 e as despesas fixas, no valor de
R$ 1.732,67. O Presidente comenta que o saldo negativo mensal do IASB é de R$ 425,17 e lembra
os presentes que com o saldo atual, a instituição conseguirá cobrir esse déficit até o mês de setembro
caso não ocorra o avanço na comercialização das mudas pelo Plante Bonito ou a aprovação de um
novo projeto. 3) Continuando, o Presidente apresenta o relatório financeiro do terceiro semestre de
execução do projeto Sistemas Agroflorestais, patrocinado pelo PDA- Mata Atlântica, sendo
aprovado sem ressalvas pelos presentes. Em seguida, a técnica Liliane apresenta o relatório de
atividades do mesmo período, expondo as atividades que marcaram o semestre, como a participação
em eventos, realização de dias de campo e, o monitoramento e a manutenção das unidades
demonstrativas. 4) O Presidente repassa informações sobre as atualizações do site da instituição,
comentando sobre o aumento do layout para melhor visualização, a organização e renomeação dos
links e a inserção de logomarcas. Continuou explicando que novas alterações estão previstas como a
inserção de fotos nos relatórios de plantio e monitoramento do Plante Bonito e a disponibilização
dos mesmos para download.. 5) Sobre a Audiência Pública que tratou do Licenciamento e
Funcionamento de Cavernas Turísticas em Bonito, o Presidente comenta sua participação,
ressaltando a importância desta reunião que teve como objetivo principal a simplificação e
agilização da abertura das cavernas turísticas de forma regularizada e legalizada, sem impacto ao
meio ambiente e, principalmente, com a resolução de conflitos de atribuição e competência. 6) A
técnica Liliane repassa informações sobre o andamento dos projetos. Complementando as
informações repassadas anteriormente sobre o Projeto Sistemas Agroflorestais, comunica a
suspensão temporária dos depósitos pelo PDA, devido à finalização do contrato que o Ministério do
Meio Ambiente tinha com o Banco do Brasil. Em seguida, comunica que o PDA informou que logo
a situação estará normalizada e os depósitos retomados. Em relação ao Programa Plante Bonito, a
técnica Liliane informa que a parte burocrática, que trata dos contratos, recibos, certificados, dentre
outros está em fase de finalização. Além disso, comenta que o IASB está em negociação com o
Banco do Brasil e o Hotel Zagaia para se tornarem colaboradores do Programa. A técnica informa
ainda que o Banco do Brasil já está auxiliando na divulgação do Plante Bonito com a impressão de
uma frase no rodapé dos extratos bancários. 7) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes
itens: a) O presidente comunica o encaminhamento do projeto “Avaliação do desenvolvimento de
espécies arbóreas nativas do cerrado e da mata atlântica em pastagens com capins do gênero
Brachiaria” para edital do 1º semestre de 2009 da Fundação O Boticário, reforçando que o tema é
interessante e a pesquisa essencial para o desenvolvimento de atividades de recuperação na região.
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b) O Presidente comenta sobre a dificuldade que o IASB está encontrando para continuar prestando
o serviço de comercialização das mudas para o Viveiro Municipal. Lembra que esta comercialização
vem acontecendo desde a realização do projeto intitulado “Programa de Implementação e Melhoria
do Viveiro de Essências Florestais da Região da Serra da Bodoquena/MS”, através de uma parceria
não formalizada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dentre as dificuldades encontradas,
o Presidente relata a falta de comunicação entre o Viveiro e o IASB, que vem causando diversos
transtornos e, a falta de apoio financeiro dos responsáveis pelo Viveiro para arcar com os custos da
comercialização, como a compra de cartuchos de tinta e papel sulfite, principalmente, despesas estas
bancadas integralmente pelo IASB. Sabendo da importância do Viveiro para a nossa região, o
Presidente questiona os presentes sobre uma forma de solucionar esta questão. Desta forma, foi
sugerido o envio de uma carta à Secretaria de Meio Ambiente, relatando os problemas encontrados e
possíveis soluções. 8) 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 na 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
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_____________________
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