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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2019 

 
 
Em atendimento ao previsto no Edital 01/2019 da Comissão Eleitoral, que 
define a realização de eleições para o Conselho Fiscal da ASÁGUAS para 
o dia 26 de setembro de 2019, e, em cumprimento ao previsto no 
parágrafo único do art. 9 dos Estatutos da ASÁGUAS, estão convocados 
todos os associados da Associação dos Servidores da Agência Nacional 
de Águas - ASÁGUAS em dia com suas obrigações para Assembléia Geral 
Ordinária (AGO), a se realizar no dia 26 de setembro de 2019. 
 
A AGO terá como Pauta: 
 
1. Eleição e Posse do Conselho Fiscal da ASÁGUAS. 
2. Deliberação sobre desconto em folha não efetuado em junho 2019 de 
mensalidades da ASÁGUAS.  
3. Outros 
  
E será constante de duas partes, conforme abaixo: 
 
- Primeira parte – a ser realizada no horário das 9 às 18 h, coordenada pela 
Comissão Eleitoral, constará da coleta de votos para eleição do novo 
Conselho Fiscal da Associação. A coleta de votos ocorrerá nos blocos B, L , 
M, N e O  do complexo do Cerrado (no setor Policial Sul, área 5, quadra 3) 
e caberá à Comissão Eleitoral a apuração dos votos. 
 
- Segunda parte – ocorrerá às 18:30 h, no complexo do Cerrado, área 5, 
quadra 3 do setor Policial Sul, na sala de capacitação da SAS no bloco L.  
Nesta parte da AGO, a ser coordenada em conjunto pela Diretoria da 
ASÁGUAS e Comissão Eleitoral, ocorrerá a promulgação dos resultados da 
eleição pela Comissão Eleitoral e posse dos novos membros eleitos para o 
Conselho Fiscal, com mandato até 28 de setembro de 2021. Também nesta 
parte ocorrerão os itens 2 e 3 da pauta. 
 
 
Brasília, 09 de setembro de 2019. 
 
 

MARIA CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA MATOS BRITO 
Diretora Executiva/ASÁGUAS 
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