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39a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) – 16/09/2015 

Local:  SIA – Sala 303.  

 

Presentes: Brandina, Cristina, Fabiano, Gabriel, Gaetan, Luiz Henrique, Marcelo e  Ney 

Ausentes: Maurren e Wilde (férias). 

Outras presenças: Sr. Adilson (despachante) 
 
1. INFORMES  

 Luis Henrique informou que inscreveram-se dez pessoas para as eleições do 
Conselho Fiscal. 

 Gabriel informou que está havendo problemas com o patrocínio inicial da festa 
Debutana e há sério risco de não ocorrer. 

 Gabriel informou que foi divulgado novamente o edital do concurso de fotografia 
com a exclusão do nome do Cardoso da Comissão, após solicitação do mesmo. 
As inscrições irão até o fim do mês de setembro. 

  

2. FESTA DA ASÁGUAS 

Decidiu-se que os diretores da área social Gabriel e Marcelo farão uma avaliação e 
trarão na primeira reunião de outubro proposta para realização ou não de festa 
específica da ASÁGUAS de fim de ano. 

 

3. MPOG 

O sr. Adilson, contratado como despachante para solucionar a pendência da 
ASÁGUAS no MPOG, informou que soube que desde 26/08 foi solicitada 
pendência pelo MPOG para a ASÁGUAS, mas ele não consegue verificar qual a 
pendência. Soube apenas que o documento se encontra com a diretora Mônica 
para assinatura, mas não soube informar o sobrenome nem a diretoria que 
Mônica ocupa. 

Definiu-se como encaminhamento buscar o advogado Adovaldo e marcar reunião 
no MPOG com Mônica para verificar qual é de fato a nossa situação. Também 
definiu-se buscar Elisa Malafaia (servidora do MPOG em exercício na ANA), para 
verificar se pode nos ajudar. 

 

4. INTERAGÊNCIAS - SUBSÍDIOS  

Temos as seguintes equipes inscritas: Volei, Basquete, futebol society pela 
ASÁGUAS. 

 



 
 

Ata reunião 39 – 23/09/2015 – ASÁGUAS                                                                       02/01 
 

 

 

Foi referendada a decisão do planejamento da ASÀGUAS de dar subsídios de 40 
% para os esportes coletivos, dos quais participam terceirizados; no momento 
isso resulta em:  a) Volei  (R$ 1.160 x 0,4 = R$ 400); b) Basquete (R$ 500 x 0,40 
= R$ 200,00) Futebol Society (R$ 550,00 x 0,40 = 210); ainda faltam os valores 
de futebol veteranos e futebol feminino, cujas inscrições e definição de valores 
ainda não foram feitos. 

5. AGO 

Foi feito um balanço dos preparativos da AGO e definição de roteiro para a 
Assembléia. 

 

6. NOVA FILIAÇÃO 

Foi aprovada a filiação de Evânia Vieira da Costa, Técnica Administrativa (sócia 
no 326). 


