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56a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –21/03/2016 

SPO – sala asaguas 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Fabiano, Gabriel, Gaetan, Luis Henrique, Ney e Wilde 

Ausentes:  e Marcelo (consulta médica) Maurren. 

 

1. FESTA ASÁGUAS  

Gabriel informou os custos iniciais previstos: 

• Banda: R$ 1.100,00 (já ok). 

• Contratação de Pula-pula e brinquedo infantil; ainda a ser feita. 

• Buffet (130 pessoas); R$ 8.450,00 

• Aluguel do local: R$ 2.500,00 (já acertado) 

Foi decidido que a até o dia 28 se privilegiará a venda de ingressos aos associados e 
depois aos demais. Marcelo e Gabriel ficará responsáveis pelo cartaz e elaboração 
dos convites. 

2. AGO  

Foram discutidos e aprovados os documentos Resumo financeiro (Anexo I) e 
Balanço de atividades (anexo II) e planejamento (anexo II) a serem encaminhados à 
AGO. 

Foi discutida a importância de reforçar a convocação e que os diretores deveriam se 
empenhar em suas superintendências na convocação pessoal. 

 

3. ABAIXO ASSINADO . 

Foi feita uma avaliação do abaixo assinado, com as seguintes conclusões: foi um 
importante processo de fortalecimento da Associação, com contato direto com os 
associados no processo de coleta; o número de assinaturas foi significativo (231), 
com apenas seis colegas recusando-se a assinar o documento. A  entrega do abaixo 
assinado (doc. 15174) foi protocolada em 15 de março e até a presente data não 
foram distribuídas as cópias aos diretores da ANA, tendo a SGE enviado uma via 
sem criar cópias ao DP.    

 

4. MPOG  

Luiz Henrique informou ter estado no MPOG para ver se conseguia resolver a 
questão da assinatura e, após muitas tentativas, não conseguiu assinar  
eletronicamente o convênio. O pessoal do MPOG reconheceu que tem havido muitos 
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problemas desse tipo e recomendaram buscar solução via e-mail. Dessa forma, Luiz 
Henrique enviou e-mail para xxxxxx (Anexo IV) e aguarda solução do problema.  

 

5. SEMINÁRIO  

Foi discutida a questão da realização do Seminário, assunto ainda não definido data 
e conteúdo, no planejamento 2016. Definiu-se que, a esta altura se essa diretoria 
realizar o Seminário só temos os meses de junho e agosto, porque julho tem-se um 
número grande de servidores em férias. 

Ney ponderou que não via sentido em realizar um Seminário no fim de mandato 
(agosto) e que o melhor era reconhecer a não capacidade de realiza-lo. A questão foi 
discutida e a maioria dos diretores decidiu manter o planejamento do Seminário para 
agosto. Deve-se criar uma comissão para organizar e definir o conteúdo. 

 

6. NOVOS SÓCIOS 

Aprovada a filiação da Técnica Administrativa Raquel Vieira do Amaral. 
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