ATA DE REUNIÃO Nº 03/2009
Ata de reunião aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto 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. 02/2009 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O
Presidente faz a apresentação do Balanço Patrimonial de 2008, juntamente com o parecer do
Conselho Fiscal, sendo aprovado pelos presentes. 3) Continuando, o Presidente faz a apresentação
da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo do IASB encontra-se com um valor total de R$
3.076,05 (Três mil, setenta e seis reais e cinco centavos). 4) Em seguida, o Presidente faz a
demonstração do ponto de equilíbrio do IASB referente ao mês de outubro e novembro de 2009.
Explica que com o término do projeto patrocinado pelo PDA – Mata Atlântica, a partir do mês de
novembro o IASB terá um saldo negativo mensal de R$ 1.269,02 (Um mil, duzentos e sessenta e
nove reais e dois centavos). Finalizando, lembra os presentes que a instituição só conseguirá cobrir
esse déficit com o avanço na comercialização das mudas pelo Plante Bonito e/ou aprovação de um
novo projeto. 5) O Presidente apresenta a proposta de filiação do associado Flavio Gasparri
Lorenzoni, sendo aprovado pelos presentes. 6) A técnica Liliane informa sobre a participação do
IASB na Semana da Mata Atlântica, realizada em São Paulo/SP, cujas atividades foram paralelas ao
Viva A Mata e a Assembléia Geral da RMA. Ela comenta que a participação do IASB foi
importante para o fortalecimento institucional tanto pela realização de contatos, como também pela
prioridade nas informações. Continuando, comenta que durante a X Assembléia Geral da RMA, o
IASB foi eleito para ser membro da Coordenação Nacional da Rede e Elo Estadual de Mato Grosso
do Sul. A técnica comenta também sua participação no evento Viva Mata, onde assimilou varias
idéias de reutilização de materiais que podem ser replicadas em Bonito. Para encerrar, o Presidente
comenta a delicada situação financeira da Rede Mata Atlântica, onde uma das principais
conseqüências foi o fechamento de sua sede em Brasília. 7) A técnica Liliane expõe os projetos que
foram encaminhados no período: Recomposição florestal das áreas de preservação permanente na
microbacia do rio Mimoso, Bonito/MS, encaminhado para o BNDES, no valor de R$ 218.770,64;
Feira do Meio Ambiente: Construindo seu ambiente melhor, encaminhado para o CESE e Banco do
Brasil, com valor de R$ 11.340,01 e de R$ 8.406,06, respectivamente; Projeto de Educação
Ambiental Bonito para Sempre – Fase IV, enviado para o Unibanco e o Fundo dos Direitos Difusos,
com valor de R$ 41.619,90 e R$ 43.169,62, respectivamente. A técnica termina informando até o
final do mês estará encaminhando dois novos projetos para os editais da Fundação O Boticário e
CASA. 8) Sobre o andamento dos projetos a técnica Liliane fala sobre o projeto Sistemas
Agroflorestais, apresentando o ponto de equilíbrio com um saldo atual de R$ 9.486,26 que será
utilizado para cobrir a confecção e impressão de 1.000 cartilhas, como também as despesas do mês
de outubro referente ao salário da Daiana, contador, aluguel e energia. Em relação às atividades, a
técnica Daiana comenta sobre a situação das unidades demonstrativas e informa que foram
realizadas visitas para comunicar aos proprietários o término do projeto. Informa também que estará
elaborando uma lista de sugestões sobre manutenção de Sistemas Agroflorestais para auxiliar os

mesmos após o encerramento das atividades. Além disso, a técnica informa que nos próximos dois
meses, a equipe técnica estará completamente envolvida com a elaboração dos relatórios finais,
produção da cartilha sobre o projeto e organização da reunião de finalização. Em relação ao Plante
Bonito, a técnica Liliane explica a importância de ampliar a divulgação do programa para melhorar
a arrecadação. Com a intenção de auxiliar a instituição, o sócio Alex informa que a Agencia AR está
repassando uma porcentagem do lucro da empresa, sobre cada turista, para uma entidade social ou
ambiental, no caso o IASB, sendo que a escolha do repasse é feita pelo próprio turista. O Presidente
comunica que o IASB, através da engenheira ambiental Luiza Spengler Coelho, está finalizando
uma planilha de cálculo para neutralização de eventos e atividades de hotéis e agências. O sócio
Alex manifesta que, quando finalizada a planilha, a Agência Ar é parceira para ajudar na divulgação
da neutralização para as demais agências de Bonito. O sócio Luis Carlos ressaltou que está
divulgando o Plante Bonito no seu site e nos e-mails enviados pelo Hotel Pousada Águas de Bonito
e pela Agencia Águas de Bonito Turismo. Continuando, o Presidente sugeriu a realização de um
evento em comemoração ao Dia da Árvore, com o objetivo de fazer um plantio em conjunto com
todos os associados, atrativos e agencias de turismo de Bonito. Os interessados em participar do
evento de comemoração do Dia da Árvore estariam patrocinando as mudas que seriam plantadas.
Sendo a sugestão apoiada pelos presentes, o IASB irá organizar o evento em comemoração ao Dia
da Árvore. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente comenta
sobre o convite para participação do projeto de Inclusão Digital em Bonito, ressaltando a
importância da participação do IASB na comissão de execução do projeto para pleitear a
implantação do projeto na Zona Rural. 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 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.
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