ATA REUNIÃO Nº. 01/2016

Ata de reunião aos 04 (nove) dias do mês de fevereiro de 2016, 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 foi tratado o seguinte: 1) Iniciando o
assunto da pauta, o Presidente, Eduardo Folley Coelho abre a reunião agradecendo a participação dos
presentes e, em seguida lê a convocação da Assembleia Geral nº 01/2016 divulgada a todos os
associados na data de 25 de janeiro de 2016. 2) O Presidente inicia o processo de eleição para a
Diretoria IASB, biênio 2016/2018, apresentando a Chapa para composição da nova diretoria, sendo
esta única, conforme rege o Estatuto Social do IASB. Lembra aos presentes que todos os indicados na
Chapa se enquadram na categoria de Sócios Efetivos, ou seja, aptos a votar e serem votados para
qualquer cargo eletivo e, estão em dias com seus compromissos junto à instituição. Aberta à votação, a
Chapa apresentada foi eleita por unanimidade, sendo esta composta por: Presidente – Eduardo Folley
Coelho, Vice-Presidente – Marcos Dias Soares, 1º Secretário – Tânia Van der Sand, 2º Secretário –
Newton Leite Daubian Filho, 1º Tesoureiro – Luis Thiago Cardoso Borges, 2º Tesoureiro – Valdemir
Garcia Martins, Suplentes: Luiz Carlos Azambuja Corrêa e José Ronald Gonçalves Rosa Júnior,
Conselho Fiscal: Clair Garzella dos Santos (Presidente), Greice Aparecida Domingos Feliciano (Vicepresidente) e Telcio Prieto Barboza (Secretário). A posse da diretoria foi dada logo após a eleição com
mandato até o dia 17 de fevereiro de 2018. 3) Finalizando, o Presidente saúda e parabeniza a nova
diretoria e 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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