ATA DE REUNIÃO Nº 03/2012

Ata de reunião aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2012, às 16hs30min,
reuniram-se na sede do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, localizado a
Rua 24 de fevereiro, 1507 – 2º Piso – Centro, no município de Bonito/MS, sócios e
diretores do IASB, onde foram tratados os seguintes assuntos: 1) Iniciando os assuntos
da pauta, a técnica da instituição, Liliane Lacerda agradece a participação dos presentes
e, em seguida questiona se todos aprovam a ata da reunião anterior. Não havendo
resalvas, a ata n°. 02/2012 foi aprovada sem alterações. 2) O Presidente Eduardo Folley
Coelho faz a apresentação da previsão orçamentária. Explica que com o término do
projeto Ilhas Verdes patrocinado pela Petrobras, o caixa terá de arcar com pagamentos
que anteriormente eram mantidos pelo referido projeto, assim, destaca, que o saldo
conquistado durante os últimos meses servirá para arcar com as despesas por pelo
menos por três meses, prazo em que a equipe e diretoria deverão buscar novas fontes de
renda para a instituição. Continuando, apresenta o ponto de equilíbrio financeiro mensal
para 2013, onde o balanço entre receitas e despesas ficará negativo. Ressalta que o troco
solidário é de extrema importância para a sustentabilidade financeira do IASB, pedindo
à equipe técnica que se empenhe mais para cativar os funcionários dos atrativos
participantes no sentido de sensibilizá-los a falar desta ação ao turista. 3) O presidente
informa que por motivos financeiros as três associações (ABH, ABRASEL e
ATRATUR) que dividiam o escritório com o IASB tiveram de sair do prédio. Pela
dificuldade em encontrar outro local e considerando os valores de aluguel, a diretoria
decidiu permanecer no prédio, considerando que o espaço da casa é adequado para as
atividades da instituição. Assim, o Presidente apresenta a todos as modificações feitas
no espaço, como a mudança das salas administrativas para o térreo, a criação de uma
biblioteca, sala de multiuso, jardim, dentre outras. Explica que agora o escritório está
mais apresentável, o que trará pontos positivos para o IASB. 4) O Presidente apresenta a
proposta do recesso, explicando que esta data deverá ser fixa para que a equipe sempre

consiga gozar das férias. Os presentes aprovaram a data de 02/01 a 31/01/2013 para as
férias coletivas e os dias 24 e 25/12/12 e 31/12/12 e 01/01/2013 para o recesso de final
de ano. 5) a) A técnica Liliane Lacerda comenta sobre as ações desenvolvidas pelo
Projeto Ilhas Verdes, destacando o monitoramento das mudas, a compra de materiais
para o escritório com recursos do projeto, como por exemplo, compra de livros e
computador. Comenta ainda sobre a confecção dos Calendários Ambientais 2013, a
Coleção de Marca Páginas e a confecção da Cartilha que apresenta as metodologias
utilizadas no plantio e os resultados do Projeto Ilhas Verdes. Finalizando, convida a
todos para a reunião de encerramento do projeto, a ser realizada no dia 7 de dezembro
no Hotel Pirá Miuna. b) A técnica Liliane relata a participação da equipe técnica em
eventos, oficinas e apresentação de artigos durante o Fórum de Educação Ambiental de
MS e Seminário de Agroecologia de MS. c) A técnica Liliane comenta as ações
desenvolvidas no Programa Plante Bonito, destacando o plantio de 347 mudas de
árvores de espécie nativas numa das áreas regularizadas do Parque Nacional da Serra da
Bodoquena. Informa que estas mudas tiveram o patrocínio do Wetiga Hotel e da ATBC.
Fala ainda sobre o monitoramento nas demais áreas do programa e o planejamento para
repor as mudas no Parque Ecológico Rio Formoso, patrocinadas por empresários
participantes do “Empresários em Ação 2009”. Continuando, relata a aprovação do
Projeto Plante Bonito pelo Fundo Socioambiental CASA. E informa que este projeto
iniciou suas atividades no mês de dezembro de 2012 e tem a duração de um ano. 6) Em
assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A técnica Liliane informa que o
Blog Ilhas Verdes é finalista do Prêmio Top Blog 2012, categoria Sustentabilidade.
Explica que o resultado final e premiação do 1°, 2° e 3° lugar acontecerá dia 26 de
janeiro de 2013 em São Paulo. b) O Presidente explica que devido ao aumento das
despesas administrativas, principalmente pelo fato da permanência do IASB no
escritório atual onde arcará com o valor integral do aluguel, será preciso a cobrança de
uma taxa para uso da sala de reunião por outras instituições, no sentido das mesmas
contribuírem com gastos como: energia, pelo uso do ar condicionado, limpeza da sala
de reunião, fornecimento de água e café, dentre outros. c) O presidente comunica que
uma das salas do escritório do IASB será cedida para o Bonito Noticias, portal de
notícias mantida pelo grupo Japacanim, podendo ser utilizada pelos demais sócios do
IASB sempre que precisarem. 7) Finalizando, o Presidente questiona se os demais
sócios teriam mais alguma sugestão ou comentário. Não havendo manifestações,
encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se na presente ata que após lida, foi

aprovada e assinada pelo Presidente, e pela secretária da reunião, constando em anexo a
lista de presença dos participantes devidamente assinadas.
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