
 
 

Ata reunião 36 – 26/08/2015 – ASÁGUAS                                                                       01/01 
 

 

  36a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 26/08/2015 
Local:  SIA – SALA 302.  

 

Presentes: Brandina, Cristina, Gabriel, Luiz Henrique, Marcelo e Ney.  

Ausentes:  Fabiano e Maurren. Gaetan e Wilde (viagem a serviço).  
 
1. INFORMES  

• Marcelo informou que estão sendo instaladas unidades de Academia (tipo PEC) ao lado 
da quadra de tênis. Uma iniciativa do Programa de Qualidade de Vida, que contou com 
apoio da Aságuas. 

• Luiz Henrique informou que ainda não deu andamento aos encaminhamentos decididos 
na reunião de 17/08; Ratificou-se a decisão anterior que ele deve contatar a família do 
Ubiratan para verificar se o assunto foi resolvido e colocar o escritório de advocacia à 
disposição deles. 

• Gabriel informou que foi enviado o edital do concurso de fotografias a todos os 
associados. Agora está organizando para divulgar a todos os servidores da ANA via 
intranet. 

• Gabriel informou que no Olimpiana este só teve as modalidades Tênis de Mesa, xadrez 
e vôlei feminino. Houve uma discussão sobre misturar a corrida com a do Interagências, 
mas não se achou correto. 

• Ney informou que não tem informações atualizadas do nosso processo no MPOG. 

• Ney informou que a reunião com Diretor Presidente marcada dia 19 às 15 h foi adiada 
para amanhã às 16 h. Assunto: Promoção e Progressão.  
 

2. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL  

O prazo final para inscrições para concorrer ao Conselho Fiscal da ASÁGUAS termina 
dia 31. Foi discutida a importância de se incentivar candidaturas.  

3. CAMPANHA SALARIAL  

Foi informada a convocação de Assembleia Geral amanhã no Sinagências com informes 
sobre a negociação salarial e decisão. O encaminhamento foi de incentivar a 
participação para nos informarmos do processo em curso e também buscar organizar 
reunião do Fórum de Associações para intervir no processo. 
 

4. OBSERVATÓRIO DA ÁGUA  

Brandina sugeriu que organizássemos reunião com o WWF para eles apresentarem sua 
proposta para o Observatório da Água. Como as informações eram poucas, ela ficou de 
enviar um resumo aos diretores para decisão em próxima reunião. 
 

5. REUNIÃO COM DIRETOR PRESIDENTE 
     Foi feita uma preparação da reunião com o DP amanhã. 


