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ATA DE REUNIÃO Nº 03/2003
Ata de reunião aos 15 (quinze) dias de mês de agosto de 2003, às 16:00 horas, reuniram-se
na sede da Associação situada na Rodovia do Turismo, Km 01, no município de
Bonito/MS, os diretores da Associação Amigos do Mimoso, sendo tratados os seguintes
assuntos: 1) O Presidente inicia a reunião, agradecendo a participação dos presentes e
explica que o motivo de reunir os membros da diretoria é para definir a data e os assuntos
a serem tratados na reunião festiva e de trabalho, onde a associação irá oferecer um almoço
aos proprietários rurais do alto, médio e baixo rio Mimoso, a fim de dar continuidade ao
trabalho de sensibilização ambiental. A sócia Vivia comenta que na reunião passada foi
proposto realizar este almoço em sua Chácara, mas devido às reformas em sua residência
que ainda não foram concluídas, manifesta preocupação em atender a esta solicitação
questionando se a diretoria teria alguma sugestão.O Sr. Presidente informa que esta reunião
poderá acontecer na sede da Fazenda Estância Mimosa, sendo aprovado por todos os
presentes, ficando agendando para o Domingo, dia 24 de agosto, às 9:00 horas. 2)O
Presidente solicita que sejam sugeridos os assuntos a serem tratados nesta reunião festiva e
de trabalho. O sócio Sr. Sovernigo sugere expor o tema “legislação ambiental”. O sócio
Dr. Adílio propõe a associação, criar o “Encontro da Mulher Rural”, propondo cursos,
palestras e levando até elas médicos que possam auxiliá-las nos mais diversos assuntos.
Buscar com isso, auxiliar a mulher rural a poder usufruir do desenvolvimento que vem
ocorrendo no município. O sócio Fabrício comenta que poderá estar falando sobre a
“Importância do Rio Mimoso”. O Presidente sugere que a associação entre em contato com
o sócio Sr. Airton Garcez para que ele explique sobre o “Programa de Recuperação de
Micro-Bacias”. A sócia Vivian expõe, que poderá abrir a reunião com os agradecimentos e
explicar os objetivos da entidade. O Presidente informa, que poderá apresentar a associação
e comentar sobre as atividades já realizadas, como também as ações que estão em
andamento. Comenta ainda, que após explanação de todos esses assuntos, deverão ser
ouvidos os anseios dos proprietários rurais. A sócia Vivia expõe que seria interessante
marcar uma reunião com o Dr. Adílio para que ele explicasse mais detalhadamente sobre o
“Encontro da Mulher Rural”, em virtude de também ser ela a responsável que irá trabalhar
este tema durante a reunião Festiva e de Trabalho. Sendo assim, ficou agendado para dia 21
de agosto, quinta-feira, às 15:00 horas, na sede da ATRATUR. 3) Referente aos convites
aos proprietários rurais, o Presidente questiona quem poderá se responsabilizar em entregar
os convites pessoalmente nas fazendas, visando explicar o motivo da reunião. Os sócios
Fabrício e Vivian visitarão as fazendas do Alto Mimoso e os sócios Yuri e Claudião
ficarão responsáveis pelas propriedades localizadas no Médio e no Baixo Mimoso, além da
secretária da associação entrar em contato via telefone com todas as fazendas para
confirmar presença. 4) Finalizando, Presidente questiona aos diretores presentes, se os
mesmos teriam mais alguma sugestão ou comentário.
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Não havendo manifestação, o. Presidente encerra os trabalhos. Sendo o que foi tratado,
lavrou-se a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pela
secretária da associação.

_______________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente

_______________________
Janaina Couto Mainchein
Secretária

