
                                                          

Ata reunião 12  – 16/12/2010 – ASÁGUAS                                                                       01/03 
 

  12 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 16/12/2010 

 

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

Ausentes: Ana Carolina Jacson e Márcio (férias); e Nelson (viagem a serviço) 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou que a ASÁGUAS recebeu um cartão de Boas Festas do 
escritório de advocacia Alino & Roberto associados..  

• Cintia informou que fará uma reserva de local em janeiro para a festa/churrasco 
de março dos novos.  

• Paulo Spolidório informou que o colega Gaetan Serge Jean Dubois , da comissão 
dos novos, solicitou que a festa fosse antecipada para fevereiro e que gostaria de 
participar da comissão. 

• Agustin informou que gostaria que a questão da terceirização na área de 
informática e o SNIR fosse assunto de discussão na diretoria:  . A questão será 
discutida no Seminário da Aságuas. 

• Agustin informou que o associado Cláudio Bielinki solicitou da diretoria da 
ASÁGUAS gestões para que a Diretoria da ANA regulamentasse o artigo 76 da lei 
8112, referente a licença de três meses para capacitação.  

• Thierry sugeriu que a diretoria da ASÁGUAS enviasse uma mensagem de 
recuperação ao Fred, acompanhada de flores. A proposta foi aprovada e o Thierry 
tomará as providências para sua execução. 

 

 
2. BALANÇO DA FESTA.  

Foi apresentado o balanço da festa (Anexo I). Do ponto de vista financeiro, o subsídio 
da ASÁGUAS ficou em R$ 5.486,80, abaixo, portanto, do que havia sido aprovado 
pela diretoria da ASÁGUAS em reunião anterior (R$ 6.000,00).  

A festa foi considerada muito boa no que se refere à participação (146 pessoas) e 
integração. A comida era de boa qualidade, mas houve problemas no que se refere 
ao serviço (era muito lento) e ao controle de entradas e de distribuição de pratos e 
chopes. A comissão esperava que o dono do restaurante tivesse um controle maior. 
Como experiência achou-se que nas próximas devemos também ter nossos próprios 
controles (tickets de chops, refeição, etc). 

Ficou também claro que devemos reservar local para festa muito antes do fim do 
ano. 

 
3. NOTA DA ASÁGUAS SOBRE REESTRUTURAÇÃO 

Foi feito um breve balanço da nota da ASÁGUAS. Em geral, houve boa repercussão 
junto aos associados. Após o prazo definido para apresentação de propostas, a CGE 
apresentou um balanço e não havia muita divergência de propostas, exceto no que 
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se refere a questões específicas de Superintendências (SUM e NHI), que preferimos 
deixar para discussão na Abordagem estrutural. 

A CGE também apoiou várias das propostas das ASAGUAS e já está distribuindo os 
Analistas em alguns setores da SAF (três foram para a GEGEP e dois para 
SAF/GECON. 

O aprofundamento dessas questões deverá ser feito pela ASÁGUAS) quando da 
realização do seu Seminário (5º) em abril/maio do ano que vem. 

 
4. FÉRIAS 

Não haverá reuniões da diretoria da Aságuas no período 17 dezembro a 12 de 
janeiro. Dia 13 de janeiro haverá reunião no horário convencional.  

Tendo em vista a solicitação do Nelson (reuniões às segundas ou sextas feiras, 
quando geralmente não viaja)  e a mudança de prédio de algumas UORGs da ANA, 
decidiu-se que todos deverão analisar qual a melhor data e horário para  as reuniões. 
Alguns diretores solicitaram que as reuniões passassem a ser quinzenais. Essa 
discussão será feita em janeiro. 

 
5. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados os novos sócios: André Torres Petry, Daniel Assumpção Costa 
Ferreira, Grace Benfica Matos, Marlon Crislei, Paulo Marcos Coutinho dos Santos e 
Raquel Rubstein Sato.  
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ANEXO I – ATA DA 12ª REUNIÃO DA ASÁGUAS – 16-12-2010 

Categoria Quantidade 
Valor 

Unit 
Valor 

RECEITAS 

Associado sem acompanhantes 25      35,00            875,00  

Associado e acompanhantes 113      35,00        3.955,00  

Não associados abonados 6      35,00           210,00  

Não associados integral 2 65,00  130,00  

Não associados a pagar 1 65,00    

TOTAL ARRECADADO 5.170,00  

DESPESAS 

Confraria do Camarão       

Refeições servidas 146 48,00  7.008,00  

Chopes iniciais 300    2,00  600,00  

Chopes finais 300   3,00    900,00  

Soma Serviços     8.508,00  

Taxa serviço   10%    850,80  

Total Confraria Camarão     9.358,80  

Ocean Open Bar       

Drinks 150 pessoas     800,00  

Sonorização       

DJ / 5 horas     400,00  

IBS Ind Brasileira de Salgados       

Salgadinhos 350 0,28  98,00  

TOTAL DESPESAS FESTA 10.656,80  

PAGAMENTOS 

Confraria (Cheques R$2.574 + R$ 6.784,8) 9.358,80  

Open Bar (Cheques R$240,00+R$560,00) 800,00  

DJ (Cheque R$400,00) 400,00  

Salgadinhos (dinheiro)  98,00  

TOTAL PAGO 10.656,80  

DESEMBOLSO ASÁGUAS (Despesas-Receitas) 5.486,80  

Custo por pessoa (146 pagantes - PV não computado) R$ 72,99 

Participação da ASÁGUAS no total despesas 51,49% 

Valor subsidiado pela ASÁGUAS por pessoa (144) R$ 38,10  

  

DESTINAÇÃO DO VALOR ARRECADADO 

Depósito CC do Banco do Brasil (comprovante de 
depósito)     

         
4.500,00  

Provisão do Caixa em espécie (planilha) 572,00  

Salgadinhos (cópia recibo) 98,00  

TOTAL  R$5.170,00   

 


