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  27 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 19/07/2011 

 

Presentes: Agustin,  Cristina, Jacson  e Renata   

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade).  Cintia e Thierry.  Márcio, Nelson e   Paulo 
Spolidório  (férias) ,  

 
1. INFORMES 

� Cristina informou ter enviado ontem e-mail à ASBAC solicitando reserva de salas 
para o Seminário em 2 e 3 de setembro. 

� O contrato do site foi assinado e enviado por correio para o  CONTRATADO. Agustin 
e Jacson ficam responsáveis por alimentá-lo das informações necessárias. 

� A ASÁGUAS foi convocada ontem pelo DOU para a entrega de documentação 
necessária para o atendimento à Portaria 01 do MPOG (relativa ao desconto em 
folha). O prazo para entrega da documentação é de quinze dias, e vence dia 2 de 
agosto. Agustin e Renata ficaram responsáveis por levantar e entregar a 
documentação no MPOG sob protocolo. 

� Cristina informou ter recebido informação que a ASCOM, a pedido do chefe de 
gabinete, fez uma apresentação sobre a questão dos excedentes para o Secretário 
Executivo do MMA, Sr. Gaetani. 

 
 

2. CONSELHO FISCAL OLIMPIANA  

O mandato do atual Conselho Fiscal expira-se no próximo dia 28 de setembro. Tendo 
em vista os artigos no art. 27 e 28 do Estatuto da ASÁGUAS, , a diretoria discutiu 
a composição da Comissão Eleitoral, a quem compete, de comum acordo com a 
Diretoria da ASÁGUAS, convocar as eleições e coordenar todo o processo 
eleitoral, conforme preconizado pelos artigos 29 a 35 do Estatuto.  
Após discussão e consulta aos interessados, ficou assim aprovada a 
composição da Comissão, que deverá ser divulgado em Edital próprio 

1.  Alexandre do Prado 
2. Gaetan Serge Jean Dubois 
3. Marco Alexandro Silva André 
4. Márcio Bonfim Pereira Pinto 
5. Rosana Mendes Evangelista 

 

 
3. OLIMPIANA 

Renata informou que o balanço financeiro final da Olimpiana ainda está incompleto e 
depende do Márcio (férias) para ser encerrado. Dessa forma ficou adiada a 
apresentação do balanço para a próxima reunião. 

Foi também discutido que os diversos equipamentos adquiridos para a realização da 
Olimpiana encontram-se espalhados pela Associação, de forma desorganizada. Além 
disso ,não há uma metodologia para empréstimos dos mesmos. 
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Decidiu-se : 

1. Deve-se providenciar um levantamento de todos os equipamentos adquiridos e 
entregar relação á Diretoria para controle de patrimônio.] 

2. O material deve ser arrumado em ,local próprio de forma que a Associação fique 
mais organizada. 

3. Elaborar proposta de controle e utilização dos materiais. 

Responsáveis por essas ações: Márcio, Renata e Jacson.  

 
4. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados os novos sócios: Carlos Eduardo Ramos Nunes e do Ricardo 
Brasil Choveri 


