ATA DE REUNIÃO Nº 05/2009
Ata de reunião aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2009, às 18h00min, 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. 04/2009 foi aprovada e dita nos conformes. 2) O
Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária, ressaltando que o saldo do IASB encontrase com um valor total de R$ 1.404,32 (Um mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos).
Em seguida, o Presidente faz a demonstração do ponto de equilíbrio do IASB referente ao ano de
2010. Explica que nos cálculos foi considerada a alteração de salário da funcionária Liliane Lacerda
para R$ 1.000,00/mês, devido a sua dedicação à instituição. Assim, o IASB ficará com um saldo
negativo mensal de R$ 545,59 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos).
Finalizando, lembra aos presentes que a instituição conseguirá cobrir este déficit com o avanço na
comercialização das mudas e neutralização pelo Plante Bonito e questiona a aprovação do aumento,
sendo aprovado sem ressalvas. 3) O Presidente comunica o desligamento dos associados Baia
Bonita Tours Ltda e Daniel Afonso Falcão Mollmann e a filiação de Iolanda Rocha Brito, Daiana
Fassini e da empresa Local Comunicação e Marketing Ltda. 4) O Presidente informa o desligamento
da funcionária Daiana Fassini. 5) A técnica Liliane comunica a aprovação do projeto I Feira Social e
Ambiental de Bonito: Conhecer para Preservar pelo CASA - Centro de Apoio Sócio Ambiental.
Continuando, explica as principais atividades previstas no projeto e avisa que o mesmo será
realizado entre os meses de fevereiro a abril de 2010, contando com a participação das demais
instituições sociais e ambientais de Bonito. 6) A técnica Liliane apresenta a proposta do recesso,
explicando que na quantidade de dias propostos também está incluso dias de férias para os
funcionários. A assembléia aprovou o recesso entre os dias 16/12/09 a 04/01/10, considerando 10
dias de férias e 10 dias o recesso de fim de ano. 7) O Presidente informa que o IASB conseguiu uma
cadeira de titular no Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Comunica
ainda que, como a FAMASUL entrou com uma liminar para impedir a criação deste conselho, foi
realizada uma reunião para planejamento das ações que poderão ser realizadas em defesa do Parque,
reunindo diversas instituições preocupadas com esta questão. Miguel Bonilha, funcionário do
ICMBio, escritório do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, informa que mesmo com a liminar a
documentação para criação do conselho será encaminhada para análise. 8) Em relação ao andamento
dos projetos: a) A técnica Liliane comenta sobre a reunião de finalização do projeto Sistemas
Agroflorestais, 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. Comenta ainda que a cartilha está
sendo distribuída por representantes do IASB em diversas reuniões, ajudando a divulgar o trabalho
desenvolvido pela instituição. b) Em relação ao Plante Bonito, o Presidente comunica que o IASB,
com o apoio da engenheira ambiental Luiza Spengler Coelho, finalizou as planilhas de cálculo para
neutralização de eventos e atividades de hotéis e agências. Comenta que está prevista a elaboração
de uma planilha para neutralização de publicações. Aproveitando, informa que o IASB já prestou o
serviço de neutralização para duas Agências, a Volans Tour Viagens e Turismo, localizada em
Campo Grande e, a Agência Ar, localizada em Bonito. Ambas realizaram a neutralização de suas

atividades pelo período de 01 ano. A técnica Liliane comenta a parceria realizada com a
ATRATUR, onde o IASB irá plantar 150 mudas em troca de um anúncio do Plante Bonito no Guia
Ecoturístico que está sendo elaborado pela mesma. As mudas plantadas irão compensar as emissões
de CO2 produzidas pela publicação do guia. Continuando, o Presidente comunica o aumento no
valor das mudas do Plante Bonito para R$ 10,00 (dez reais) cada. Este aumento foi necessário para
que o programa possa cobrir os gastos com o plantio, monitoramento e manutenção das mudas.
Quanto aos monitoramentos, a técnica Liliane informa que os mesmos foram feitos durante o mês de
novembro nas 10 (dez) áreas abrangidas pelo programa. Em 4 (quatro) destas áreas foi encerrado o
monitoramento por já possuírem mais de dois anos do plantio ou pela área apresentar um processo
de recuperação satisfatório. A técnica Liliane comenta ainda que em algumas áreas as mudas não
estão se desenvolvendo devido ao rápido crescimento do capim braquiária, falta de irrigação e,
principalmente, falta de comprometimento dos proprietários rurais. O Presidente comenta que neste
caso, as mudas a serem respostas devem ser destinadas para outra área, onde o proprietário se
comprometa com os cuidados básicos. 9) Nos assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a)
O Presidente comenta sobre o ofício encaminhado pela ATRATUR referente à compra de 01 ar
condicionado para a sala de reuniões. Ele informa que aprovou a compra do ar, que será rateado
entre as 04 instituições instaladas no escritório, ficando para o IASB o valor total de R$ 437,25
(quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). b) O Presidente comenta sobre o convite
para encerramento do Projeto Consciência Ecológica através do Ecoturismo – “Guia ECOnsciente”,
realizado pela Fundação Neotrópica, parabenizando a iniciativa desta instituição. c) O Presidente
comunica a realização do Planejamento Estratégico do Sindicato Rural de Bonito, informando que o
IASB ficou impossibilitado de participar, justificando sua ausência. d) O Presidente apresenta a
cartilha Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (Expandir a produção, preservar a vida,
garantir o futuro), enviada para o IASB pelo Ministério do Meio Ambiente. 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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