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  53 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 26/07/2012 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Márcio, Paulo Spolidório e Nelson.    

Ausentes: Renata (seminário), Thierry (férias)  e Jacson (seminário) .  

 

1. INFORMES  

Cristina informou sobre a reunião realizada com o Diretor presidente no dia 25/07, da 
qual participaram Nelson e Agustin e o trema foi a questão do retroativo da GDRH 
referente à promoção. Foram duas horas de discussão e nada foi decidido. Haverá outra 
reunião hoje  

2. RETROATIVO CONCURSO 3.  

Foi dado um informe sobre a decisão final da CGU/AGU, contrário ao nosso 
posicionamento. Dessa forma, foi referendada a aprovação à realização de AGE para 
decisão de ingresso de ação judicial. (Anexo I – Edital).  

 

3. INTERAGÊNCIAS  

Márcio informou que pá houve cinco reuniões preparatórias npara o interagências. Está 
marcado o início dia 4 de agosto e o encerramento dia 24 de outubro. Os jogos serão 
realizados na APSEF, com excessão do tênis que será na AMBR. 

Márcio informou que apareceu uma proposta de que se buscasse empresa para 
organizar o Interagências. EM geral a idéia não foi aprovada pela Diretoria, mas de 
qualquer maneira, decidiu-se que esta questão é para ser deliberada pelo Fórum de 
Associações . 

 

4. SITE  

Ana Carolina informou que retomou-se o contato sobre as alterações no site. Ela e 
Agustin estão levantando todas as tarefas previstas no contrato e, assim que 
estiverem prontas, será feito o acerto necessário. Espera-se ter o assunto resolvido 
nas próximas semanas. 

 5. OLIMPIANA  

Márcio informou que o encerramento será realizado no próximo dia 7 de julho. Houve 
277 inscrições, correspondendo a 140 pessoas inscritas. 
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ANEXO I – ATA REUNIÃO 53, DE 26/07/2012 

 
Edital ASÁGUAS 03/2012 

 

 
                                      AGE (ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA)  
 

 

CONVOCAÇÃO 
 

 

Em atendimento ao previsto no inciso VII do art. 10º do Estatuto da ASÁGUAS, 
estão convocados todos os associados para Assembléia Geral Extraordinária, 
a se realizar no dia 11 de julho de 2012, quarta-feira, às 17h30min  em primeira 
convocação ou 18:00 em segunda convocação, no Auditório Flávio Terra Barth 
da Agência Nacional de Águas - ANA, no Complexo do Cerrado, - área 5 – 
quadra 3  ,  no Setor Policial Sul, Brasília-DF. A pauta da Assembléia é: 

 
1. Informes  
2. Autorização para ingresso de ações judiciais referente ao retroativo da 

GDRH/GDAR dos servidores do concurso 3 da ANA  
3. Outros assuntos. 

 
 

Brasília, 22 de junho de 2012. 
 
 
 

Maria Cristina de Sá O. M. Brito 

Diretora Executiva/ASÁGUAS 

 

 

 


