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  41 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 31/01/2012 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina,   Jacson e  Thierry  

Ausentes: Márcio, Nelson (doença em família), Renata,  Paulo Spolidório (férias) 

 

1. INFORMES  

• Cristina informou ter encontrado o Diretor Presidente e cobrado a ida à AGU sobre a 
questão do retroativo do concurso 3; ele informou que aguarda retorno do Procurador 
Emiliano de férias para agendar. 

• Ana Carolina informou que reuniu com Jacson e estão testando o site da ASÁGUAS, 
mas não estão conseguindo testar as funcionalidades e solicitaram ao Bruno buscar 
resolver os principais entraves relacionados aos e-mails. 

• Thierry informou que cobrou de todos os que estavam sob sua responsabilidade as 
mensalidades atrasadas; cinco foram pagas e um confirmou o pagamento anterior 
não identificado. 

• Jacson informou que todos os servidores da Superintendência de Fiscalização 
iniciaram um Processo Administrativo sobre a questão de 
insalubridade/periculosidade.  

2. DEBATES TÉCNICOS  

Thierry informou que já foram recebidas propostas que atingem o calendário até o mês 
de dezembro/2012.  

3. INGRESSOS - CINEMA  

Verificou-se que os novos valores dos ingressos do Cinemark passaram para R$ 11,00.  
Foi também criado em Brasília o Cinema Cultural do Itaú, que vende no mínimo 50 
ingressos corporativos, com validade somente para Brasília. O valor dos ingressos do 
Severiano Ribeiro continua R$ 10,00.   

Thierry ficou encarregado de buscar contato com a ASEA para verificar se eles têm 
interesse em ficar com 100 ingressos do Cinemark, caso adquiramos 300 (mínimo). 
Caso não queiram, a idéia é adquirir 100 do Itaú e trocar com ASEA 50, por 50 ingressos 
do Severiano.  

4. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES PARA 2012  

A. Financeiro – definiu-se que a documentação para os balancetes referentes ao 
segundo semestre 2011 deve ser encaminhada com urgência à Contabilidade. O Diretor 
Financeiro deve solicitar, ao enviar a documentação, de preferência por escrito, que até 
o dia 21 de fevereiro seja entregue a documentação ao Conselho Fiscal para análise. 
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b. Diretoria Social – Atividades para 2012 – Churrasco dia 5 de maio, local – mesmo 
local do churrasco 2011 e buscar contratar o mesmo Buffet de dezembro,  que foi 
muito elogiado por todos. Sugeriu-se também que se reserve local para a festa de fim de 
ano, embora o mandato atual termine em setembro. 

c. Luta pelo retroativo concurso 3 – discutiu-se o assunto e decidiu-se não convocar 
ainda reunião com os interessados, e aguardar o Parecer da AGU para decidir se 
tomaremos outro encaminhamento (jurídico, por exemplo). 

Na próxima reunião continuará a discussão sobre o Planejamento 2012, com o objetivo 
de preparar a AGO de 21 de março. 

 

5. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados os novos sócios:  

Alexandre Rezende Tofeti 

Consuelo Franco Marra 

Ewandro Andrade Moreira 

Igor Luis Pereira Martins 

João Carlos Jung 

Juliana Ferreira de Freitas 

Natália Janaína de Sampaio. 

Maurício Silva. 

 

 


