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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2010
Ata de reunião ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2010, às 8h00min, reuniram-se na sede do
IASB, localizada a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1348 – 2º Piso - Centro, no município de Bonito/MS,
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. 02/2010 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$ 2.486,91 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). 3) O
Presidente informa o andamento do troco solidário. Explica que a arrecadação está tendo altas e
baixas devido à disposição do funcionário em falar do IASB. Solicita a técnica Liliane para fazer
uma visita aos atrativos Rio da Prata e Estância Mimosa para falar um pouco mais sobre o IASB e
sobre a importância do troco solidário para a instituição. 4) A técnica Liliane informa que dos
projetos encaminhados, dois tiveram respostas negativas. Sobre os demais projetos, comunica que
está aguardando o resultado. 5) A técnica Liliane informa que inscreveu um artigo relatando as
experiências obtidas com o projeto “Sistemas Agroflorestais na recuperação de matas ciliares e
geração de renda” no III Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, a ser realizado no mês
de novembro em Corumbá/MS. A técnica comenta que está aguardando o resultado sobre o aceite
do trabalho para se inscrever e participar do evento. 6) Em relação ao Programa Plante Bonito, a
técnica Liliane comunica a parceria com a ONE Eventos para neutralizar o XVIII Congresso
Brasileiro de Automática, realizado no mês de setembro em Bonito/MS. Informa que o plantio das
mudas patrocinadas no período será feito assim que as chuvas se estabilizarem e quando tiver um
número considerável a plantar. Comunica também que encaminhou ao SEBRAE uma proposta de
plantio de mudas para neutralizar as emissões de CO2 dos eventos promovidos por eles. 7) Nos
assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A técnica Liliane comenta que o IASB tomou
posse no Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. b) A técnica comunica
que este ano (2010) não fez cobranças de anuidade via telefone devido ao acúmulo de serviço.
Informa que foi enviado apenas um e-mail para todos os sócios e que não teve muito retorno quanto
ao pagamento. 8) Finalizando, o Presidente questiona se os sócios teriam mais sugestões ou
comentários. Não havendo mais manifestações, encerra dos trabalhos, sendo o que foi tratado,
lavrou-se na presente ata que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente e pela técnica da
instituição, constando em anexo a lista de presença dos participantes devidamente assinada.
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