
 
 

Ata reunião 35 – 17/08/2015 – ASÁGUAS                                                                       01/01 
 

 

  35a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 17/08/2015 
Local:  sala 102, bloco L - SPO.  

 

Presentes: Brandina. Cristina, Gabriel, Gaetan,  Ney e Wilde.  

Ausentes:  Fabiano, Luiz Henrique, Marcelo, Maurren.  
 
1. INFORMES  

• Ney informou que recebeu do sr. Adilson, despachante, a informação de que nossa 
documentação está com uma pendência no MPOG, mas ainda não conseguiu descobrir 
qual é a pendência. 

• Ney informou que está marcada reunião com Diretor Presidente dia 19 às 15 h. Assunto: 
Promoção e Progressão.  
 

2. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO  

Foi discutido o parecer enviado pelos advogados. Decidiu-se centrar na reunião com DP 
na questão do artigo 8º (uso de títulos e créditos). Defender o ponto de vista dos 
advogados sobre a separação das duas questões. Defender em seguida a questão da 
divulgação e da definição dos termos, mas aí por escrito, quando enviarmos 
documentos.  

 

3. MESA REDONDA do dia 2 de   - AVALIAÇÂO  

Foi feita uma avaliação da Mesa Redonda do dia 02/07. No geral a avaliação foi positiva, 
alguns disseram que previam presença maior. Nas avaliações considerou-se que 
precisamos preparar melhor os eventos; no caso, sentiu-se a falta de preparar com os 
palestrantes melhor, passar as informações dos debates que tivemos anteriormente e 
deixar mais claro o processo em que nos encontramos. Considerou-se importante a 
participação dos diretores Vicente e Paulo Varella. 
 

4. CONCURSO DE FOTOGRAFIAS  

Foi discutida a proposta da ASÁGUAS assumir o concurso de fotografias dos quinze 
anos da ANA. A proposta foi aprovada, mas serão sugeridas alterações no regimento 
conforme proposta do Wilde. Foram aprovados para compor a Comissão Organizadora: 
Gabriel Meldau Lemos, Daniel Cardim Gama e Cristianny. 

Para a comissão julgadora foi aprovada a manutenção dos nomes já convidados 
anteriormente pela equipe que iniciou os trabalhos: Bruno Pagnosccheschi, Gisela 
Forattini e Antonio Cardoso. Decidiu-se acrescentar os nomes de dois profissionais 
fotógrafos:  Carlos Moura e Kasuo Okubo. 
 

5. INTERAGÊNCIAS 

     Gabriel informou que o Interagências terá início dia 25 de agosto.  
 


