ATA DE REUNIÃO Nº 01/2013
Ata de reunião aos 03 (três) dias do mês de maio de 2013, às 18hs00, reuniram-se na
sede do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, localizado a Rua 24 de
fevereiro, 1507 – Centro, no município de Bonito/MS, sócios e diretores do IASB, 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 resalvas, a ata n°. 03/2012 foi
aprovada sem alterações. 2) O Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária,
destacando que o balanço entre receitas e despesas ficará negativo até surgirem novas
fontes de renda para a instituição. 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 comunica a Filiação dos
novos associados Claudionor Gauna Trelha, EK Transportadora e Pousada Céu de
Estrelas e comunica também o desligamento dos associados Luiz Lemos de Souza
Brito, Arnez & Miranda, James Jorge e Dr. Adílio V. de Miranda. Ao final todos os
presentes aprovam. 4) O Presidente apresenta a proposta da Campanha “Cortesia
Legal”, uma campanha de arrecadação de recursos para auxiliar as atividades de
conservação ambiental desenvolvidas pela organização não governamental Instituto das
Águas da Serra da Bodoquena - IASB. Voltada para os atrativos turísticos e meios de
hospedagem localizados na região da Serra da Bodoquena, a campanha consiste na
cobrança de uma taxa simbólica (R$ 10,00) sobre todas as cortesias de passeio e
hospedagem autorizadas pelas empresas participantes, onde o visitante beneficiário da
cortesia é quem arca com o pagamento. Essa taxa será repassada ao IASB mensalmente,
via depósito, transferência bancária, pagamento presencial ou outra forma a ser
combinada entre as partes. Para aplicação foi sugerido pelos presentes os seguintes
atrativos turísticos Abismo Anhumas, Boca da Onça, Bonito Aventura, Estância
Mimosa Ecoturismo, Recanto Ecológico Rio da Prata, Balneário do Sol, Buraco das
Araras, Aquário Natural, Nascente Azul e Boia Cross. O presidente também sugeriu que
a campanha abrangesse os hotéis que são sócios da instituição como, por exemplo,
Hotel Pira Miúna e Hotel Pousada Águas de Bonito. 5) a) A técnica Liliane Lacerda

comenta sobre as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas Verdes, destacando a
divulgação dos resultados do projeto no Jornal Correio do Estado, a conquista do 3º
Lugar no Prêmio TopBlog através do Blog Ilhas Verdes. Comenta ainda sobre os
plantios de mudas realizados na RPPN Cabeceira do Prata. b) A técnica Liliane comenta
as ações desenvolvidas no Programa Plante Bonito, destacando o monitoramento das
mudas de árvores de espécie nativas plantadas em uma das áreas regularizadas do
Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Destaca o plantio realizado com Alunos do
Colégio Palmares, através da Operadora Ambiental Expedições e o plantio realizado na
RPPN Cabeceira do Prata, essas mudas tiveram o patrocínio do Wetiga Hotel. Fala
ainda sobre a coleta de sementes e a palestra realizada com empresários do Rio Grande
do Sul. Continuando, comunica que no mês de outubro a Agência de Turismo H2O irá
Compensar as emissões de Carbono da Agência e estará realizando com o apoio da
equipe do projeto um plantio com um grupo de alunos (Local do plantio, data e
quantidade de mudas a definir). E informa que foi lançado a Loja Online do IASB, além
de comprar artesanatos feitos por artesãos locais os visitantes podem ainda patrocinar
mudas e pagar através do boleto (a vista) ou cartão (a vista ou parcelado). Foi lançada
também a Calculadora de Compensação de Carbono. Ao final a técnica Liliane lança
durante a reunião os mais novos materiais de divulgação do Programa Plante Bonito,
Folder com informações diversas do programa e o Marca página que é um certificado de
contribuição ao programa. c) Sobre a Feira Ambiental e Social de Bonito a técnica
Liliane informa que o evento será realizado na primeira semana de junho,
especificamente dias 05 e 06 de junho, no Centro de Convenções de Bonito. Relata que
para a realização desse evento pela primeira vez o IASB conta com o patrocínio da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT que irá arcar com as despesas das
estruturas e divulgação do evento, da Fundação de Turismo e do Centro de Convenções
de Bonito que viabilizaram o local do evento e, pela quarta vez consecutiva conta
novamente com o apoio do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA que
irá arcar com despesas de recursos humanos. Comenta ainda que recebeu o apoio da
SANESUL que por mais um ano doou caixas contendo copinhos d’água, que serão
distribuídos para monitores e expositores durante o evento. Comunica que algumas
ações já foram e estão sendo realizadas como, por exemplo, reunião com as Instituições
e Escolas, lançamento dos Concursos Recicla Fashion e Nas Linhas da Serra da

Bodoquena, solicitação de apoio para empresas da região e solicitação de voluntários.
Fala ainda que este ano o evento contará com a participação de 10 instituições,
incluindo a SOS Pantanal (CG) e o Projeto Onçafari (SP). 6) O Presidente informa os
presentes a necessidade de reformulação do estatuto do IASB. Explica que vários
pontos estão defasados precisando de uma atualização, como exemplo, cita que no
documento ainda consta o primeiro endereço onde foi instalado o escritório. Também
menciona outros pontos como, revisão das atribuições da diretoria, categorias de sócios
e criação oficial de uma secretaria executiva. Os sócios presentes aprovam a ideia da
reformulação e fica assim agendado que para a próxima reunião será apresentado um
estudo sobre o estatuto e uma proposta de reformulação que poderá ir na mesma reunião
para votação. 7) Em assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O Presidente
do IASB informa que o site do IASB foi reformulado e já está disponível. b) A técnica
Liliane comunica que a o IASB foi aprovado como expositor do evento Viva Mata
2013, que acontece entre os dias 24 a 26 de maio em São Paulo/SP. c) Informa ainda
que a equipe do IASB em parceria com a equipe do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio recebeu no mês de janeiro dois estagiários,
Fabiana Vasconcelos e Gustavo de Menezes. Durante o estágio os mesmo apoiaram as
atividades realizadas pelo ICMBio e realizaram o monitoramento das mudas plantadas
pelo IASB dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, também tiveram a
oportunidade de conhecer a sede e os trabalhos desenvolvidos pelo IASB na região. 8)
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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