ATA REUNIÃO Nº. 01/2014
Ata de reunião aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2014, 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°. 02/2013 foi aprovada sem alterações. 2) O Presidente faz a apresentação da previsão
orçamentária, destacando que o balanço entre receitas e despesas iniciou o ano com saldo positivo, uma
vez que a primeira parcela do Projeto Ilhas Verdes foi depositada. 3) O Presidente relata as
correspondências recebidas no período e comenta sobre as ações pretendidas pela instituição para os
próximos meses. 4) O Presidente comunica a filiação dos novos associados Eudes Márcio de Lima e
Viviane Lacerda Quevedo. Na ocasião, comunica ainda que, de acordo com as regras estatutárias, será
feito o desligamento dos associados pessoa jurídica Agência Ar e Chácara Santa Cruz e, das pessoas
físicas Ivan Salzo, Leonel Lemos de Souza Brito e Enyr Flores Moura. Ao final, todos os presentes
aprovam as novas filiações e desligamentos. 5) A técnica Liliane Lacerda relata as ações realizadas
pelos projetos no período. a) Quanto ao Projeto Ilhas Verdes comenta sobre a parceria firmada com o
ICMBio para recuperação florestal de pelo menos 10 hectares localizados no interior do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena; Informa sobre o lançamento do Concurso de Desenhos “Nas linhas
da Serra da Bodoquena” para as escolas públicas municipais em quatro municípios: Bonito,
Bodoquena, Jardim e Porto Murtinho; Fala sobre a apresentação do projeto para o Prefeito de Jardim,
ressaltando o quão positivo foi o encontro; Comunica o fortalecimento da instituição por meio da
compra de novos equipamentos adquiridos com recursos do Projeto Ilhas Verdes, como: Carro Fiat
Uno, Notebook, Impressora, Projetor, Máquina digital, Geladeira, Motobomba, Roçadeira e Perfurador
de Solo. B) Quanto ao Programa Plante Bonito, a técnica destaca o plantio de mudas realizado no
Parque Nacional da Serra da Bodoquena referente ao apoio de diversas empresas ao evento
Empresários em Ação. Relembra que já haviam sido plantadas 500 mudas no dia 21 de setembro,
ficando 300 mudas a serem plantadas posteriormente. O plantio foi realizado no dia 22 de janeiro pela
equipe IASB em parceira com o ICMBio; Relata as visitas de monitoramento nos plantios anteriores,

ressaltando o estado das áreas e desenvolvimento das mudas. 6) A técnica Liliane comenta sobre a
quinta edição da Feira Ambiental e Social de Bonito comunicando a data de sua realização, entre os
dias 4, 5 e 6 de junho. Fala dos apoios já conquistados, como recursos previstos no Projeto Ilhas
Verdes, bem como a parceria do Bonito Convention & Visitors Bureau para disponibilização do Centro
de Convenções. Encerra comunicando que outros recursos estão sendo pleiteados e que já foram
iniciadas as atividades antecedentes ao evento junto às escolas e instituições. 7) A técnica Janaina
Mainchein relata sua participação nos seguintes conselhos: Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR e Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, destacando os principais pontos
discutidos em cada e as iniciativas a serem promovidas por ambos. 8) O Presidente informa o convite
feito pelo Bonito Convention & Visitors Bureau - BCVB para apresente proposta para realizar o
greening do evento ESTC 2014 – Conferência Mundial de Ecoturismo, no sentido de promover a
compensação de carbono das atividades realizadas, dentre outras ações de sustentabilidade. Informa
ainda que o recurso para esta atividade ainda será captado e, por isso, é de extrema importância que o
IASB apresente, tão logo, uma proposta de custos ao BCVB. 9) O Presidente inicia o processo de
eleição para a nova Diretoria do IASB, biênio 2014/2016, sendo eleita a seguinte chapa: Presidente –
Eduardo Folley Coelho, Vice-Presidente – Marcos Dias Soares, 1º Secretário – Katia Celi e Silva
Salustiano, 2º Secretário – Iolanda Rocha Brito, 1º Tesoureiro – Valdemir Garcia Martins, 2º
Tesoureiro – Elias Oliveira Francisco, Suplentes: Luiz Carlos Azambuja Corrêa e Daiana Fassini,
Conselho Fiscal: Clair Garzella dos Santos (Presidente), Greice Aparecida Domingos Feliciano (VicePresidente) e Genilson Peres Sanches (Secretário). A posse da diretoria foi dada logo após a eleição
com mandato até o dia 17 de fevereiro de 2016. 10) O Presidente apresenta os novos funcionários
contratados para compor a equipe técnica do IASB, sendo eles Jeferson Aparecido Almeida da Silva,
acadêmico do curso de Geografia na UEMS em Jardim/MS e, Fabrício Gabriel Bueno Lopes, graduado
em Tecnologia em Gestão Ambiental na USF de Bragança Paulista. Ambos irão atuar mais
especificamente no Projeto Ilhas Verdes ocupando as funções de Assistente de Educação Ambiental e
Assistente de Gestão Ambiental, respectivamente. 11) A técnica Janaina apresenta os resultados da
Green Tax obtidos entre os meses de outubro a dezembro de 2013, destacando o aumento de empresas
que aderiram à campanha, bem como os treinamentos realizados com os funcionários e, a oscilação de
recebimentos, considerando os períodos de baixa e alta temporada. O Presidente reforça que esta
campanha é fundamental para a sustentabilidade financeira do IASB e tem grande potencial de
arrecadação. A técnica Liliane comenta que, por meio do apoio do Fundo Socioambiental CASA, vai
beneficiar a Green Tax com a confecção de 1.000 unidades de material informativo, produzido em

papel semente. 12) Em assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) A técnica Liliane
convida os presentes a participarem do lançamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade
em Unidades de Conservação Federais, promovido pelo ICMBio no dia 14 de fevereiro em Bonito/MS.
b) O associado Osvaldo Esterquile irá representar o IASB em um evento de Educação Ambiental a ser
realizado em março no município de Barretos/SP, ministrando uma palestra sobre sustentabilidade. c)
O Presidente convida os presentes a se inscrevem no evento ESTC 2014 – Conferência Mundial de
Ecoturismo a ser realizada entre os dias 24 a 30 de abril no Centro de Convenções de Bonito. Na
ocasião, providencia a distribuição de materiais informativos sobre o evento e fala da sua importância
para o município e região. d) A técnica Liliane informa que o IASB foi novamente convidado a
participar do evento Viva a Mata, uma iniciativa em comemoração ao Dia da Mata Atlântica realizada
pela Fundação SOS Mata Atlântica em São Paulo, nos dias 23 a 25 de maio. 13) 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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