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1a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) –08/10/2018 
Local:  sala da Aságuas – bloco L   

 
Presentes: Cláudia, Cristina, Ivânia, Márcio Rosa, Rosana, Simone, Thamiris, Thierry, 
Valmir e Vinicius.  Obs.: Todos os membros da diretoria eleita em 28/10/2018 estiveram 
presentes. 

 
1. ABERTURA DA REUNIÃO  
• A reunião foi aberta com uma saudação a todos feita por Cristina, que agradeceu a 

participação na diretoria, em momento difícil nacionalmente e na ANA, quando há 
grande divisão entre todos. Chamou a atenção para a missão que esta diretoria terá 
de reconstruir o nosso tecido interno, muito esgarçado com a divisão de sedes, com 
a organização de ações que favoreçam a unidade interna  dos servidores e chamou a 
atenção para a necessidade de programar uma festa que ajude nesta questão e 
também comemore os quinze anos do concurso 1. Informou, ainda, que nas 
primeiras reuniões, a principal pauta seria a transição administrativa da antiga para a 
nova diretoria. Os diretores já tinham sido orientados a ter uma conversa com os 
antecessores para subsidiar as decisões. 

2. TRANSIÇÃO / INFORMES E DECISÕES ADMINISTRATIVAS  
• Chaves da Associação: Thierry informou que existem quatro chaves da Associação, 

e se comprometeu a recolhê-las para distribuição à nova diretoria. Cristina, Thierry, 
Rosana e Vinicius ficarão com cópia das quatro chaves. Existe, ainda, uma chave de 
gaveta do armário, da qual só existem duas cópias; uma ficará com Thierry e também 
será utilizada pelo estagiário e outra com Cristina. 

• Telefone e internet: o telefone fixo interno da Asaguas é o 2109.5199. Está-se 
utilizando a internet da ANA, mas tem sido problemático, frente às atuais restrições 
existentes. Decidiu-se pesquisar sobre os contratos para pessoa jurídica existentes 
para fazer assinatura própria de internet para a Aságuas sem depender da ANA. 
Valmir ficou responsável pela pesquisa para posterior decisão. 

• Site da Aságuas: www.asaguas.com.br . Solicitou-se que todos o conhecessem. 
Decidiu-se alterar a área institucional para incluir a 8ª. diretoria. Todos deverão 
entregar fotos ao estagiário, que ficou definido como responsável por efetuar a  
alteração aprovada. 

• Atas de reuniões/ofícios:  deverão ser feitas atas, mantendo-se o formato anterior, 
mas com reinício de numeração como ata 1, diretoria 8; sobre os ofícios será mantida 
a numeração anual; o último ofício emitido pela antiga diretoria foi de número 
9/ASAGUAS/2018.  

• Reuniões da Aságuas; foi decido manter reunião semanal da diretoria da Aságuas e 
definido o dia de quarta-feira, das 11 às 12h30.  

 

http://www.asaguas.com.br/

