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  39 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 13/12/2011 

 

Presentes: Agustin, Cristina e  Nelson  

Conselho Fiscal: Viviane Brandão e Marcos André Fuckner.    

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Cintia, Jacson, Márcio (férias) Paulo 
Spolidório, Renata e Thierry (viagem) 

 

1. INFORMES  

• Cristina informou que hoje foi publicado o edital de nomeação de treze ERH, 
um EGEO e onze AA, remanescentes do concurso 3. A posse ocorrerá no dia 
4 de janeiro de 2012. 

• Cristina informou que a reunião convocada pelo Diretor presidente da ANA 
com a ASÁGUAS ontem acabou não acontecendo, tendo em vista o atraso na 
reunião da DIREC, e ficou de ser remarcada, conforme informação do Chefe 
de Gabinete. 

• Cristina informou que esta reunião da diretoria da ASÁGUAS estava prevista 
no calendário como a última reunião da Associação  no ano de 2011. 
Entretanto, está ocorrendo a festa da SRE/SFI quatro colegas diretores da 
associação (Cintia, Renata, Paulo e Jacson)  estão na festa e possivelmente 
esqueceram da reunião prevista. 

2. SEMINÁRIO  

A documentação produzida pelas relatoras contratadas pela ASÁGUAS encontra-se em 
poder da diretoria da Associação. Tendo em vista o excesso de trabalho em final de ano, 
ainda não foi trabalhada. Sugeriu-se que a presidente do Conselho Fiscal, Viviane 
Brandão, se agregasse à comissão organizadora (Agustin, Luis Melo, Nelson, Nazareno 
e Cristina) para durante o mês de janeiro trabalhar na sistematização dos resultados, o 
que foi aceito pela Viviane.   Espera-se que em início de fevereiro já se tenha uma 
proposta de sistematização para  a presentar à diretoria da Associação e servir de base 
para o planejamento da ASÁGUAS a ser apresentado na AGO de março/2012. 

3. REEMBOLSO SOLICITADO 

O Conselho Fiscal, representado na reunião pelos colegas acima listados,  
informou à diretoria da ASÁGUAS ter realizado reunião para discutir a solicitação 
de reembolso feita pela  Diretora Social da ASÁGUAS, a partir do pedido 
encaminhado pelo ofício 018/ASÁGUAS/2011daDiretoria da ASÁGUAS e, 
conforme decisão da ata 36. 

O Conselho deliberou por apresentar o parecer escrito, que se encontra em 
anexo (Anexo I). 
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Dessa forma, os diretores presentes à reunião consideraram que o parecer deve 
ser discutido na próxima reunião da diretoria da ASÁGUAS, quando se decidirá o 
encaminhamento final da questão.  

Foi feito um debate entre os presentes sobre a importância do aprofundamento da 
questão e a necessidade de definição de algumas normas a seguir, de forma a se 
ter balizamentos para esses tipos de decisão.  

4. Ofício 017 da Diretoria da ASÁGUAS 

Foi feito um informe ao Conselho Fiscal sobre os desdobramentos do ofício 017 
para conhecimento, com um relato dos assuntos já tratados na reunião 38 da 
ASÁGUAS. 

 


