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ATA REUNIÃO Nº. 01/2018
Ata de reunião aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2018, às 14hs00, reuniram-se na sede do
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, localizado a Rua Afonso Pena, 998, Vila Donária,
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 faz a primeira convocação para início da
reunião. Não havendo quórum, após 30 minutos faz a segunda convocação, onde dá início aos
trabalhos, abre a reunião agradecendo a participação dos presentes e, em seguida lê a convocação da
Assembleia Geral nº 01/2018 divulgada a todos os associados na data de 05 de janeiro de 2018. 2) O
Presidente inicia o processo de eleição para a Diretoria IASB, biênio 2018/2020, apresentando a Chapa
para composição da nova diretoria. 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 – Tânia Van der Sand
(CPF 920.754.870-49), Vice-Presidente – Genilson Peres Sanches (CPF 820.120.671-15), 1º
Secretário – Bruno Leite Miranda (CPF 055.257.577-10), 2º Secretário – Katia Celi e Silva
Salustiano (CPF 188.084.078-29), 1º Tesoureiro – Luis Thiago Cardoso Borges (CPF 989.305.24168), 2º Tesoureiro – Telcio Prieto Barboza (CPF 775.644.301-25), Suplentes: Regina Corrêa (CPF
447.010.631-34) e Norival da Silva Júnior (CPF 257.778.821-53), Conselho Fiscal: Marcos Dias
Soares (Presidente - CPF 014.307.998-03), Eduardo Folley Coelho (Vice-presidente - CPF
200.694.131-34), Clair Garzella dos Santos (Secretário - CPF 272.232.481-49) e José Ronald
Gonçalves Rosa Júnior (Suplente – CPF 075.370.978-36). O mandado da diretoria tem validade de 730
dias contados a partir do dia 17 de fevereiro de 2018, finalizando em 16 de fevereiro de 2020. 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 pelos presentes e assinada pelo Presidente,
e pela secretária da reunião, constando em anexo a lista de presença dos participantes devidamente
assinada.
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