ATA REUNIÃO DIRETORIA Nº. 01/2015
Ata de reunião aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2015, 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, 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. 2) O Presidente relata as correspondências recebidas no período. 3) Em seguida, apresenta a
previsão orçamentária, apresentando os valores em caixa arrecadados com as campanhas Cortesia
Legal, Troco Solidário, Green Tax, Conhecer para Preservar e Empresários em Ação, além dos valores
arrecadados por meio da inscrição no seminário promovido pela instituição; Apresenta ainda o saldo
em conta dos projetos Ilhas Verdes e Conectados na Serra. Relata que o balanço entre receitas e
despesas segue com saldo positivo, apesar do Ponto de Equilíbrio se mostrar negativo para os últimos
meses de 2015. O Presidente ressalta a importância de se fazer caixa, lembrando que estes projetos
encerram no final de 2015 e a instituição precisa estar preparada para o futuro. 4) A técnica Liliane
relata as novas campanhas de arrecadação, sendo elas: Campanha de Filiação, Troco Solidário e
Conhecer para Preservar. A campanha de filiação ganhou força com o empenho da colaboradora
Ângela Cláudia Valente Lopes, funcionária da Prefeitura de Bonito, cedida ao IASB por meio de
convênio, que iniciou visitas às empresas da cidade para apresentar a instituição e convidar para
filiação. Esta ação conquistou 41 novos associados; A Campanha Troco Solidário foi implantada em
três empresas, sendo elas Lanchonete Gugu Lanches, Bero Can e Virtual Vídeo Locadora. A ideia é
convidar seus clientes a deixar o troco em uma urna identificada com o nome da campanha e da
instituição; A Campanha Conhecer para Preservar consiste em solicitar aos clientes a doação de valores
onde o mesmo recebe como brinde materiais do IASB como cartilha, calendário e marca páginas. Esta
campanha foi implantada nas empresas Casa do João, Agência Bonito Way, Loja Sucurista e Loja Bero
Can. 5) Considerando o Estatuto Social IASB, Capítulo III, Artigo 11º que dá-se sobre o desligamento
do sócio, mediante seu expresso pedido à Diretoria ou que deixe de comparecer, sem causa
previamente justificada por escrito a três assembleias gerais, o Presidente informa aos presentes as
empresas e pessoas físicas que se enquadram nesta situação, sendo elas: Hotel Refúgio Ltda, Nádila
dos Santos Pereira e Iolanda Rocha Brito. Após a explanação, os diretores aprovaram o desligamento.

6) Para referendar os novos associados, o Presidente inicia a apresentação das pessoas físicas e
jurídicas, divididas nas categorias Sócio Efetivo e Sócio Colaborador, sendo aprovado sem ressalvas
pelos diretores presentes. Sócios efetivos: José Ronald Gonçalves Rosa Júnior, Télcio Prieto Barboza,
Luis Thiago Cardoso Borges, Agência Sucuri, José Anezi de Oliveira, Casa do Vidro; Sócios
colaboradores: Físico e Forma Academia, Lanchonete Gugu Lanches, Auto Escola Nossa Senhora
Aparecida, Auto Posto Miriam e José Ltda, Virtual Cyber e Vídeo Locadora, Oliveira 3 Irmãos Ltda,
Translocar Locações de Transporte Ltda, Jairo Nolasco, Do Comp Capacitação Profissional, Heberson
Ramires Valêncio, Luis Cezar do Couto Coelho, Leandres Ragoni Medeiros, Waldy Francino de Souza
Filho, Marinalva Teixeira Araújo, Marilizi Duarte de Oliveira, Lourdes Aparecida de Lima Schwend,
Carmen Beatriz Reis Zavala, Caroline P. Spanho Finocchio, Loiva Heidecke Schiavo, Zenilda
Gonçalves de Rezende, Teodison Gonçalves, Claudio Alexandre de Souza, Caran e Vizcaino Ltda,
Astec Contabil Ltda, Transvip Transporte Turístico, Terra Paisagismo e Floricultura, Heberson
Ramires Valêncio ME, Bonito Way Turismo e Eventos Ltda. 7) Em assuntos diversos foram tratados
os seguintes itens: a) O Presidente fala sobre a renovação da cadeira no Conselho Consultivo do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena e questiona sobre a indicação de novos representantes, sendo
aprovado a técnica Liliane Lacerda como conselheira titular e o diretor Valdemir Martins como
conselheiro suplente 1 e o técnico Jeferson Silva como conselheiro suplente 2; b) O Presidente
comenta sobre a realização da sexta edição da Feira Socioambiental de Bonito e do Seminário Nacional
de Políticas Públicas: Floresta, Água e Clima ressaltando a qualidade dos eventos e parabenizando a
equipe pela excelência em sua realização; c) O Presidente sugere a realização de um jantar de
confraternização para celebrar as conquistas do primeiro semestre de 2015, destacando os eventos no
mês de junho, sendo aprovado pelos presentes. O convite será direcionado aos diretores e equipe IASB
via e-mail com data pré-agendada para o dia 28 de agosto. 8) Finalizando, o Presidente questiona se os
demais diretores 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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