ATA REUNIÃO Nº. 02/2014
Ata de reunião aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2014, às 19hs00, 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 ressalvas, a
ata n°. 01/2014 foi aprovada sem alterações. 2) A técnica Liliane Lacerda faz a apresentação da
previsão orçamentaria, destacando que o balanço entre receitas e despesas seguem com saldo positivo.
O Presidente ressalta que as Campanhas Green Tax, Troco Solidário e Cortesia Legal são de extrema
importância para a sustentabilidade financeira do IASB. 3) O Presidente relata as correspondências
recebidas no período e comenta sobre as ações pretendidas pela instituição para os próximos meses. 4)
A técnica Janaina Mainchein apresenta os resultados da Green Tax obtidos no primeiro semestre de
2014, ressaltando as novas empresas que aderiram à campanha, bem como os treinamentos realizados
com os funcionários e, as metas alcançadas no período, destacando a oscilação de recebimentos,
considerando os períodos de baixa e alta temporada. Apresentou ideias para uma melhor visibilidade da
campanha, como a confecção de material institucional e a criação e instalação de placas educativas nas
principais vias de acesso ao município. Quanto à Campanha Cortesia Legal, apresentou as empresas
participantes e as com potencial para aderir. O Presidente reforça que a Campanha Cortesia Legal
precisa ser melhor trabalhada, pois tem grande potencial de arrecadação. 5) A técnica Nadiani Pereira
relata as participações em eventos no período. a) Viva Mata, 23 à 25 de maio, pelo segundo ano
representando Mato Grosso do Sul. b) Participação ao ESTC com estande e a compensação de carbono
do evento. c) Lançamento da Pedra Fundamental do SEBRAE, com um plantio simbólico. 6) A técnica
Liliane apresenta os resultados da V Feira Socioambiental. a) Número total de público desta edição
manteve a média, 2609 participantes; 10 instituições participaram da Feira, sendo 04 de Bonito e 06 de
outros municípios e o IASB. b) Relatou as atividades desenvolvidas; salas temáticas, palestras, teatro, 2
concursos – Recicla Fashion e Nas Linhas da Serra da Bodoquena, este ano com um formato mais
amplo, englobando os quatro municípios do entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, sendo
Bonito, Bodoquena, Jardim e Porto Murtinho. c) A participação dos voluntários, destacando a

preparação dos mesmos para este ano, foram treinados desde o mês de março, num total de 44 alunos,
das escolas do município e acadêmicos da UEMS, polo Jardim. d) Os resultados do I Seminário de
Conservação Ambiental da Serra da Bodoquena, no total contou com 409 participantes, 06 palestras e a
mesa redonda, cujo tema abordado foi a Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, onde foi debatido os
impactos que o rio vem sofrendo com as chuvas. 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) Em consenso com os sócios presentes o Presidente
solicitou que a discussão sobre a alteração do valor da mensalidade/anuidade fosse adiada para a pauta
da próxima reunião. 9) A técnica Liliane Lacerda apresenta as ações desenvolvidas pelo Projeto Ilhas
Verdes; a) Destaque para o plantio no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que iniciou em abril
numa parceria firmada com o ICMBio, 10 hectares estão sendo recuperados na área do sumidouro do
Rio Perdido; b) Visita nas áreas rurais cadastradas para implantação do projeto; c) A nova identidade
visual do projeto, que já está estampada nos materiais de divulgação, nos carros e uniformes da equipe;
d) A chegada dos equipamentos adquiridos, para o campo e para o escritório. 10) O Presidente comenta
sobre o Planejamento Estratégico do IASB, que contara com apoio do SEBRAE e será realizado em
meados de dezembro do corrente ano. 11) Em assuntos diversos foram tratados os seguintes itens: a) O
Presidente conta que adquiriu um Drone (avião não tripulado) e que poderá ser usado nas ações de
recuperação florestal do IASB, sendo que com este equipamento é possível tirar fotos e fazer filmagens
exigidas nos relatórios; b) O Presidente apresenta a ideia de ser realizado um dia de campo com os
associados da instituição; c) O Presidente relata uma ideia apresentada pelo prefeito, de que a feira
socioambiental se tornasse um evento estadual, pois já tem tamanho e qualidade para isso. 12)
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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