
                                                          

Ata reunião 10 – 02/12/2010 – ASÁGUAS                                                                       01/01 
 

  10 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 0212/2010 

 

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

Ausentes:  Nelson (viagem a serviço) e Paulo Spolidório  

 
1. INFORMES 

• Cristina informou sobre a reunião do Fórum das Associações de Servidores das 
Agências no dia 25/11. Havia seis meses que o Fórum não se reunia e a pauta 
constou basicamente de informes. Posteriormente, quando estiver pronta, a ata 
será anexada a uma das atas da ASÁGUAS.  

• Jacson informou que estará de férias de 3 a 28 de dezembro. 

• Márcio informou que estará de férias de 13 de dezembro a 14 de janeiro. 

• Ana Carolina informou que estará de férias de 6 de dezembro a 2 de janeiro. 

• Agustin informou que estará de férias de 23 de dezembro a 17 de janeiro 

•  Thierry  informou que estará ausente de 23 de dezembro a 10 de janeiro. 

• Cristina informou que estará de férias de 23 de dezembro a 12 de janeiro.  

. 

 
2. FESTA  

Foi feito mais um balanço da festa e já atingiu 130 convites vendidos. A Comissão 
informou que tudo estava sob controle e que o dono do local faria um controle de 
entrada de forma a garantir que se paguee somente pelos que estiverem presentes. 

  

3. INGRESSOS CINEMARK  

Thierry informou que chegaram os ingressos do Cinemark e que os do Severiano 
Ribeiro somente na próxima segunda-feira (6/12) porque ele vai fazer a troca com a 
Associação dos Servidores da ANEEL/ASEA, conforme aprovado. Ficou combinada 
a seguinte distribuição de ingressos para repasse aos associados: 

Bloco M- Thierry; Bloco L: Renata (SOF), Nelson e Rosana (SAG); Bloco B; Cristina 
(SIP) e Agustin (SGI) e prédio do SIA Cíntia (SOF). 

 

4. REUNIÕES NAS FÉRIAS 

Decidiu-se que a última reunião em dezembro acontecerá no dia 16, salvo alguma 
ocorrência excepcional. Devido ao grande número de diretores em férias/recesso no 
fim de dezembro/início de janeiro, as reuniões ordinárias da diretoria reiniciar-se-ão 
no dia 13 de janeiro. 

 

 


