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  28 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 02/08/2011 

 

Presentes: Agustin, Cristina,  Márcio,  Nelson, Paulo Spolidório,  Renata e Thierry     

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Cintia (viagem a serviço) e Jacson (consulta 
médica) . 

Associados: Nazareno  

 
1. INFORMES 

� Cristina informou que a Comissão Eleitoral já divulgou seu primeiro edital e as 
inscrições para o Conselho Fiscal irão até o dia 22 de agosto. 

� leu o e-mail de Elisabeth, representante dos servidores na Comissão.para 
conhecimento da diretoria (Anexo I). 

� Nazareno informou que foi editada publicação tipo cartilha sobre o Planejamento 
Estratégico da ANA , que está sendo divulgada em todas as Superintendências pela 
ASPLA.  

� Renata informou que foi entregue e protocolada  a documentação solicitada pelo 
MPOG (Portaria no 1) sobre o recadastramento da ASAGUAS . 

� Cristina informou ter feito contato com o Centro de Treinamento do Banco Central 
para a realização do nosso Seminário. A principio haverá vaga para os dias 9 e 10 de 
setembro. 

 
2. OLIMPIANA  

Foi apresentado um balanço final do OLIMPIANA, conforme abaixo discriminado. Um 
balanço detalhado encontra-se com a Diretoria Financeira, para fins de prestação de 
contas ao Conselho Fiscal. 

 

Grupos de despesas Valor 

Materiais de construção e revestimento p/ reforma de 

quadras e instalações 3.028,90 

Equipamentos e acessórios p/ quadras (redes, postes, tabelas, 

etc.) 2.557,89 

Material esportivo (bolas, relógios, baralhos, etc.) 
749,00 

Troféus e medalhas (Torneio Secura + OlimpiAna) 960,00 

Banner, sinalização e apoio logístico 432,63 

Total Despesas 7.728,42 

  

Receitas Valor 

Patrocínio Aságuas 6.460,19 

Inscrições do OlimpiAna (276 inscrições em 13 modalidades) 1.174,03 

Saldo Inscrições Torneio Secura 94,20 

Total Receitas 7.728,42 
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3. INTERAGÊNCIAS  

Foi apresentado pelo Márcio proposta de convênio com Academia de Tênis, que 
viabilizará a realização dos jogos de tênis do Interagências. O convênio foi repassado 
à Renata para análise e posterior assinatura. O convênio prevê que as inscrições do 
tênis serão repassadas à Academia, como pagamento por essa organização. 
Nazareno informou que esse assunto é de conhecimento e aprovação do GT que 
organiza o Interagências. 

Nazareno informou que haverá patrocínio da Aner e do Sinagências ao Interagências, 
no valor de R$ 5.000,00 para cada um, sendo que a Aner pagará em duas parcelas. 

Agustin informou que, tendo a CEF aprovado o convênio conosco para patroc~inio do 
Interagências, já transferiu para a conta da CEF o valor de R$ 10.000,00, conforme 
aprovado na reunião 23 , realizada em 31/05. 

Nazareno informou que está previsto um custo de R$ 45.000,00 do interagências; R$ 
20.000,00 virão de patrocínio e o restante (R$ 25.000,00) espera-se que seja 
arrecadado nas inscrições.  
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ANEXO I – À ATA DA REUNIÃO 28 DA ASÁGUAS (02/08/2011) 

 

 

 


