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  37 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 29/11/2011 

 

Presentes: Agustin, Cintia, Cristina, Márcio, Paulo Spolidório,  Renata   Thierry 

Presente Conselho Fiscal: Fernanda 

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Jacson (viagem a serviço) e Nelson 
(reunião escola filhos)  

Obs.: reunião realizada no SIA 

 

1. INFORMES  

• Cristina informou do resultado da reunião realizada com o MPOG e o diretor 
Presidente no dia 18/11. No que se refere à questão da pirâmide o 
encaminhamento da reunião foi continuar as discussões internas, já que cabe 
à diretoria da ANA definir a distribuição das vagas, conforme MPOG. No que 
se refere ao retroativo do pessoal do terceiro concurso foram esclarecidas as 
dúvidas, o Diretor Presidente conseguiu entender a questão, e os 
representantes do MPOG presentes informaram que, a principio, 
consideravam correta a interpretação do nosso jurídico e se comprometeram a 
buscar a realização de uma reunião com o setor do MPOG que emitiu a nota. 
Essas informações foram divulgadas aos associados no Boletim 6, que foi 
enviado dia 21/11. 

• Ingressos de Cinema – Thierry informou que como, com apenas uma exceção, 
não teve retorno do e-mail enviado aos demais diretores sobre o pedido de 
compartilhamento/troca de ingressos feito pelos  colegas da ASEA.   informou-
os que não aceitaremos a proposta para este ano, deixando a aquisição de 
ingressos para o ano que vem. 

 

. 2. FESTA DE FIM DE ANO DA ASÁGUAS  

Foi feito um balanço da venda de ingressos para a festa de fim de ano, com os 
seguintes resultados: 

Cristina; já vendidos 13, atingirá os quinze. 

Renata- já vendeu 10, e acha que consegue vender os 15. 

Cintia – vendeu 4; está difícil na área dela. 

Márcio – já vendeu 3 e tem promessa de 6 aquisições. 

Thierry – já vendidos 6 convites. 

 Agustin – já vendeu 9 convites e tem perspectivas de vender mais.  

Paulo Spolidório – já vendeu 2 convites. 

Não se teve retorno de informações de Nelson/Rosana, nem de Jacson.. 
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Tendo em vista o total de ingressos vendidos ainda baixo (cerca de 50) foi feito 
uma discussão da importância de se investir pesado, passando em todas as 
superintendências; foram relacionadas pessoas a serem procuradas, decidido 
enviar novo e-mail de convite, etc. Há uma preocupação grande em função de que 
haverá festas na maioria das Superintendências e a ANA convidou para uma festa 
no dia 16 cujo convite custará R$ 20,00. 

Decidiu-se que não se comprará flores para decoração (custo previsto R$ 450,00) 
e que se buscará negociar com o buffet para reduzir o número contratado de 150 
pessoas para 120. Cintia ficará encarregada desta negociação. 

 

5.  Novo Sócio 

Aprovada a filiação de Márcio Rosa Rodrigues de Freitas. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


