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45a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –28/10/2015 

Local:   SIA– SALA  

 

Presentes: Cristina, Gabriel, Gaetan, Ney e Wilde 

Ausentes:  Brandina (férias), Fabiano, Luis Henrique, Marcelo e Maurren . 
 

 

1. INFORMES  

 Marcelo solicitou que se informasse que não poderia vir à reunião e que propunha 
que a questão do site fosse adiada para a próxima reunião. 

 Wilde informou que estará viajando a serviço nas próximas duas reuniões da 
diretoria. 

 Wilde informou que ainda não conseguiu marcar a reunião com MPOG. 

 Ney informou que está prevista a ida dele e do Fabiano amanhã na CAIXA para 
ver a questão dos boletos. 

2. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

Gabriel informou que dos quatro membros da comissão julgadora, dois já enviaram 
suas notas e estão aguardando os outros dois para a definição das doze fotos 
vencedoras. Discutiu-se, a importância de que a ASÁGUAS assumisse de fato o 
concurso e decidiu-se que a ASÁGUAS organizaria um ato para divulgação das doze 
fotos e seria feita uma eleição entre os servidores da ANA para escolher a 
vencedora. Definiu-se que Gabriel transmitiria nossa proposta à Comissão 
organizadora que a viabilizaria. 

 

3. FESTA DE FINAL DE ANO  
Gabriel informou que verificou no local do Park Way onde sempre realizamos nossas 
festas e tinha vaga no valor de R$ 3.000 somente para o domingo, caso a pessoa 
que reservou o lugar desista, dia 6 e ele tinha deixado uma pré reserva. Definiu-se 
primeiro acertar o local e verificar a data de 27 de novembro. A partir da definição da 
data e local será definido o tipo de festa (churrasco) ou feijoada) na próxima reunião. 
 

4. VIGILANTES  

Gaetan informou que todos os vigilantes do SIA foram demitidos.  Isto gerou um 
ambiente de grande insegurança nos vigilantes, que esperavam que houvesse uma 
diminuição de 20% do contrato e não o total. Na discussão verificou-se que o 
contrato de vigilantes do SAI estava fazendo cinco anos e não iria ser renovado e a 
firma contratada sabia disso. Verificou-se também que a ASÁGUAS tinha pouco a 
fazer sobre isto, mas Ney ficou incumbido de fazer uma reunião com a SAF para se 
informar sobre a questão. A reunião foi realizada e o Ney enviou e-mail informativo 
sobre a mesma (Anexo I). 
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5. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO  

Wilde e Cristina estiveram na semana passada na PG, mas Emiliano estava em 
viagem. Irão tentar esta semana realizar a reunião para discutir o assunto, 
especialmente a questão do mestrado. 

 
 ANEXO i 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


