ATA REUNIÃO Nº. 02/2013
Ata de reunião aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2013, às 17hs00,
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°. 01/2013 foi aprovada sem
alterações. 2) O Presidente faz a apresentação da previsão orçamentária,
destacando que o balanço entre receitas e despesas está e ficará negativo até
surgirem novas fontes de renda para a instituição. Ressalta ainda que os
atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata e Estância Mimosa Ecoturismo vem
realizando adiantamentos de mensalidade e “troco solidário” a fim de cobrir as
despesas básicas da instituição. Ressalta que o troco solidário e as novas
campanhas Green Tax e Cortesia Legal são de extrema importância para a
sustentabilidade financeira do IASB. 3) O Presidente apresenta o Balanço
Patrimonial que foi devidamente assinado pelo Conselho Fiscal, composto por
Airton José Silva Garcez, Hérico Monteiro Braga e Clair Garzella dos Santos.
Ao final todos os presentes aprovam. 4) A técnica Liliane Lacerda informa que
o Projeto Ilhas Verdes, patrocinado pela Petrobras através do Programa
Petrobras Ambiental e desenvolvido pelo IASB entre 2011 e 2012 está em
processo final de renovação. Com a renovação a segunda fase do projeto será
desenvolvida entre 2014 e 2015. Antes da assinatura do contrato o Presidente
solicita que a técnica Liliane realize um esboço sobre o projeto. A mesma
comenta que o projeto irá trabalhar com a recuperação florestal de 30 hectares
até final de 2015. O projeto também irá disseminar informações aos
proprietários rurais através de cursos e intercâmbios, continuará com a
realização dos eventos Feira Ambiental e Social de Bonito e Dia da Árvore, o
Presidente informa o valor do contrato e questiona os presentes sobre a
assinatura do mesmo para renovação do projeto nº 6000.0086479.13.2 com a
Petrobras, sendo aprovado sem ressalvas. 5) O Presidente comunica a

solicitação de filiação do novo associado Maurício Timóteo da Cruz, aprovada
pelos presentes. 6) O Presidente comenta as alterações propostas para o
Estatuto Social do IASB, visando melhorias na redação e na composição da
diretoria. Informa que o a proposta de alteração foi encaminha por e-mail para
todos os associados a fim de que pudessem opinar sobre o texto. Questiona os
presentes sobre sugestões que podem ser acrescentadas e finaliza explicando
que este assunto será abordado em novas reuniões. 7) a) A técnica Liliane
Lacerda comenta sobre as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas Verdes,
destacando a certificação do projeto como Tecnologia Social pela Fundação
Banco do Brasil e o certificado que destaca a excelência do Projeto pelo
Prêmio ANA 2012. Destaca a ida da mesma para Capacitação do Programa
Petrobras Ambiental e a participação da equipe na Expo Socioambiental
Petrobras, ambos realizados no Rio de Janeiro. Sobre este último evento,
informa o apoio do Grupo Praia Parque e da Associação dos Atrativos
Turísticos de Bonito e Região que ajudaram financeiramente com a impressão
de materiais que ressaltavam as belezas naturais de Bonito e a importância do
projeto, estes materiais foram distribuídos aos visitantes do estande. Ressalta
que mesmo com o encerramento do projeto as ações de vistoria e plantio
continuam sendo realizadas e informa que o Blog Ilhas Verdes está novamente
concorrendo ao Prêmio TopBlog 2013. Destaca que o projeto vem recebendo
solicitações de produtores rurais para doações de mudas com a finalidade de
recuperação de matas ciliares. Fala que o IASB está conseguindo atender a
demanda, onde além das mudas doadas pela RPPNN Fazenda Cabeceira
Prata, os produtores recebem orientações sobre o plantio. b) A técnica Liliane
comenta as ações desenvolvidas no Programa Plante Bonito, destacando que
dia 05 de dezembro de 2013 o IASB finalizou e apresentou a Prestação de
Contas ao Fundo Socioambiental CASA, patrocinador do Projeto Plante Bonito
no ano de 2013. Comenta que foi realizada a mitigação de carbono das
agências da ECT Correios de Bonito, Jardim e Bodoquena/MS, do 13º
Simpósio de Controle Biológico – SICONBIOL e do Congresso Brasileiro
de Limnologia. Em comemoração ao Dia da Árvore o instituto realizou a
terceira edição do evento “Empresários em Ação” que contou com a

participação de 38 empresas e ainda foi feita a doação de cerca de 400 mudas
nativas à comunidade na Praça da Liberdade. Informa que foram realizadas
atividades de estudo do meio e plantios com estudantes de São Paulo e da
região da Serra da Bodoquena, além da participação no Maturishow 2013.
Destaca ainda o plantio de 500 mudas de árvores de espécie nativas numa das
áreas regularizadas do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Informa que
estas mudas tiveram patrocínio do “Empresários em Ação” – evento realizado
em Comemoração ao Dia da Árvore e Compensação de Carbono de eventos.
Informa também que está previsto para janeiro/2014 o plantio de mais de 300
mudas nativas no Parque e a doação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
realizada pelo Grupo Praia Parque, em contrapartida a doação de 10.000
mudas nativas pela RPPN Fazenda Cabeceira do Prata. O valor total foi
distribuído em 10 parcelas de R$ 2.000,00 cada. c) A técnica Liliane comenta
as ações da IV edição da Feira Ambiental e Social de Bonito, realizada dias 05
e 06 de junho em comemoração a Semana do Meio Ambiente. Destaca que
mesmo sendo realizada em local distante da região central da cidade, no caso
Centro de Convenções de Bonito, o evento recebeu um público de mais de
2.500 pessoas que puderam conhecer o trabalho de 10 instituições da região
da Serra da Bodoquena, entre elas o Projeto Onçafari e o Instituto SOS
Pantanal. Destaca também que em conjunto com o evento aconteceu a
Conferencia Municipal de Meio e o lançamento do Selo comemorativo “Ano
Internacional de Cooperação pela Água” – realizado pelo Correios, um dos
patrocinadores do evento. Comunica que para 2014 o IASB está prevendo a
realização de um Seminário Técnico em conjunto com a Feira para atrair novos
públicos e fala que solicitou parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
para isso. O Presidente e a sócia Iolanda Brito afirmam que para as próximas
edições da Feira Ambiental é de suma importância um maior envolvimento dos
professores. A técnica Liliane informa que a equipe já está em processo de
captação de recursos para o evento, falando sobre a solicitação feita ao Bonito
Convention & Visitors Bureau para conseguir novamente o espaço do Centro
de Convenções, o Presidente pede para também solicitar apoio ao Prefeito de
Bonito. d) A técnica ainda ressalta o lançamento das duas novas campanhas

do IASB, a Campanha Cortesia Legal e a Green Tax. A campanha Cortesia
Legal conta até a presente data com a participação de 6 empresas e a Green
Tax com 5 (cinco) hotéis participantes, ambas se encontram em fase de
implementação e treinamento com os recepcionistas das empresas envolvidas.
Todas as ações apresentadas foram desenvolvidas pela funcionária Janaina
Mainchein, cujas funções serão apresentadas nos assuntos diversos. O
Presidente destaca que a campanha Green Tax está sendo desenvolvida em
parceria com Bonito Convention & Visitors Bureau. 8) O Presidente apresenta a
proposta do recesso, explicando que devido às atividades de encerramento do
ano de 2013 e de inicio do ano de 2014 a equipe terá apenas 15 (quinze) dias
de férias. Os presentes aprovaram a data de 21/12/13 à 05/01/14 para férias
coletivas. Os 15 dias restantes das férias coletivas será desfrutado
posteriormente em data a ser discutida com a diretoria. 9) Em assuntos
diversos foram tratados os seguintes itens: a) Contratação da nova Funcionária
do IASB, Janaina Couto Manchein para ocupar o cargo de Relações Públicas
da instituição. O presidente comenta as funções diretas da mesma, sendo elas
captar recursos; gerir as campanhas de arrecadação já existentes (Plante
Bonito, Troco Solidário, Green Tax e Cortesia Legal), o que envolve
treinamentos, visitas, dentre outros; conquistar novos sócios; motivar os sócios
atuais a serem mais participativos; representar e divulgar o IASB em eventos e
reuniões. O Presidente comunica que, devido à parceria estabelecida com o
Bonito Convention & Visitors Bureau, a nova funcionária também trabalhará
para eles, sendo seu salário e carga horária divididos entre as duas
instituições. b) A técnica Liliane Lacerda comunica que o Instituto está em
processo seletivo para a contratação de 2 (dois) novos funcionários, Assistente
de Gestão Ambiental e Assistente de Educação Ambiental. c) A técnica Liliane
relata a participação da equipe nos eventos: Viva Mata 2013 em São Paulo;
Lançamento do Festival das Águas em Jardim/MS; Fórum Regional de
Desenvolvimento
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Sustentabilidade – CONATUS, ambos realizados em Bonito/MS. Fala da
doação de 400 marca páginas para a Fundação Neotrópica que os
disponibilizou no material do congressista (CONATUS). Fala ainda da entrega

de kits do IASB para os políticos presentes no lançamento do Festival das
Águas. d) O IASB recebeu duas estagiárias, Gisele Gonzalez / GO - Graduada
em Administração com Habilitação em Gestão Agronegócio e a Izabelli Ribeiro
/RS - Gestão Ambiental no período das férias de julho. e) O Presidente
comenta a proposta feita ao Supermercado Santos para implantação da
Campanha Troco Solidário. Explica que o IASB está dando toda a assessoria
necessária para que a campanha dê certo, mas ressalta que todas as
instituições do município serão beneficiadas, pois os valores arrecadados serão
divididos em partes iguais para aquelas que se cadastrarem junto ao
Supermercado. A previsão para o início é janeiro de 2014. f) O Presidente
relata o empréstimo de materiais produzidos pelo IASB ao CONATUS 2013,
Festival de Inverno e no Festival da Guavira. Já algumas estruturas estão
sendo
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indeterminado, o que colabora com a liberação de espaço no escritório do
IASB. g) O Presidente solicitou que a equipe do IASB entre em contato com os
proprietários do Parque Ecológico Rio Formoso para falar sobre o plantio de
mudas realizado em 2009 pela primeira edição do evento Empresários em
Ação. Comenta que é necessária uma nova recomposição e manutenção das
mudas que foram plantadas. A técnica Liliane ressalta que por várias vezes
entrou em contato com a gestão anterior para solicitar o cuidado com as
mudas, uma vez que este cuidado é de responsabilidade dos proprietários.
Disse ainda que fez um comunicado a todos os empresários que apoiaram a
ação falando sobre as dificuldades físicas do local para o desenvolvimento das
mudas e que providências seriam tomadas. Sendo assim, o Presidente
solicitou que neste novo plantio, a ser definido por ambas as partes, sejam
utilizados húmus e compostagem. Ficou decidido que em janeiro de 2014 será
agendada uma conversa com os dirigentes do atrativo para que este assunto
seja tão logo resolvido. h) O Presidente faz a leitura dos convites recebidos
pela instituição, comentando sobre os quais tiveram participação do IASB. i) A
técnica Liliane fala sobre os assuntos abordados nas reuniões do Conselho
Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA e Conselho Consultivo do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena, aonde é conselheira titular e a funcionária

Janaina Mainchein, suplente. Destaca a inclusão, por sua solicitação, de duas
cadeiras para as ONG’s ambientalistas de Bonito no COMDEMA, e já consta
em decreto. j) O Presidente fala sobre a solicitação ao Conselho Municipal de
Turismo para inserção do IASB como conselheiro. Explica que a sugestão foi
muito bem aceita e por consequência o IASB conquistou uma cadeira para as
ONG’s ambientalistas de Bonito. Sendo assim, a funcionária Janaina Mainchein
foi indicada como conselheira titular e o Presidente do IASB Eduardo Coelho
como conselheiro suplente. k) A técnica Liliane lê as cartas encaminhadas à
Prefeitura de Bonito solicitando isenção da tarifa do Alvará de Localização e à
Promotoria de Justiça solicitando a doação de recursos vindos de
compensação ambiental, explicando que ambas ainda estão sem respostas. l)
O Presidente solicita ao Presidente da ATRATUR, senhor Marcos Dias Soares
a inclusão do IASB nas ações promovidas pela associação quando o público
estiver relacionado com estudantes. 10) 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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