ATA DE REUNIÃO Nº 04/2009
Ata de reunião aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2009, às 08h00min, 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. 03/2009 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O Presidente faz a
apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo do IASB encontra-se com um valor
total de R$ 5.341,12 (Cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos). 3) Sobre o
encerramento do projeto Sistemas Agroflorestais, a técnica Liliane apresenta o relatório de
atividades do quarto semestre de execução do projeto, expondo as atividades que marcaram o
semestre, como a realização de dias de campo, palestras e o monitoramento das unidades
demonstrativas. Informa que foram realizadas visitas para comunicar aos proprietários o término do
projeto, onde foi entregue uma lista de sugestões sobre manutenção de Sistemas Agroflorestais para
auxiliar os mesmos com o encerramento das atividades. A técnica Daiana comenta sobre uma das
principais atividades realizadas pelo projeto durante o mês de novembro, relatando a organização da
reunião de finalização do projeto e a confecção da cartilha sobre Sistemas Agroflorestais. Lembra
que o evento foi realizado no dia 22 de novembro, com a participação de técnicos do IASB, da
AGRAER e do Projeto GEF Rio Formoso. Continuando, a técnica relata o sucesso da reunião, que
contou com a presença de 101 pessoas e ressalta que o projeto foi elogiado por diversas pessoas,
bem como a cartilha, lançada durante a reunião. A técnica Liliane apresenta a cartilha, presenteando
cada sócio com um exemplar. Em seguida, a técnica faz um resumo dos resultados gerais obtidos
pelo projeto no período de dois anos de execução. 4) O Presidente apresenta o relatório físico
financeiro do quarto semestre de execução do projeto Sistemas Agroflorestais, sendo aprovado sem
ressalvas pelos presentes. 5) Em relação ao Plante Bonito, o Presidente comunica que o IASB,
através da engenheira ambiental Luiza Spengler Coelho, já finalizou a planilha de cálculo para
neutralização de eventos e atividades de hotéis e agências e no momento está testando os cálculos.
Comenta que em breve o IASB fará o lançamento deste serviço às empresas, podendo se tornar o
carro-chefe da instituição. 6) 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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