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49a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –02/12/2015 

Local:   SIA– sala 303 

 

Presentes: Brandina,Cristina,  Luis Henrique e Wilde 

Ausentes: Gabriel,  Gaetan, Fabiano (férias), Marcelo, Maurren e Ney (viagem a serviço). 

Associados: Ana Paola, Luciano Menezes e Valmir  
 

1. INFORMES  

• Cristina informou, a pedido do Fabiano, que este conversou com o setor de 
informática sobre nossos e-mails que foram parar na caixa de lixo eletrônico e 
solicitou procedimento especial para evitar que isto ocorra doravante (Anexo I e-
mail do Fabiano e resposta afirmativa da COINF). 

• O Conselho Fiscal devolveu os balancetes de janeiro a julho de 2015, que serão 
encaminhados à Contabilidade. 

2. MPOG 

Luiz Henrique informou que tínhamos três pendências para entrega de 
documentação no MPOG, a saber: 1. Resolver problemas de autenticação da 
documentação dele; 2.Relatório atualizado com lista de filiados e 3. Relação da 
GEGEP do número de servidores da ANA. As duas primeiras estão resolvidas e ele 
irá na GEGEP para resolver a última (documento já solicitado). O ofício de 
encaminhamento já se encontra pronto. 

Foi lembrado a importância de resolver isto ainda este mês, porque se ficar para o 
mês que vem teremos que esperar até março para o novo balancete financeiro 
referente a 2015, o que inviabilizará o desconto em folha por mais três meses, no 
mínimo. 

 

3. PLANO DE SAÚDE   

Ney informou ter recebido resposta da ANA à solicitação da ASÁGUAS de 
participação na comissão do prédio. Decidiu-se indicar o nome de Wilde como nosso 
representante nesta comissão. Wilde aceitou, mas informou que terá uma reunião 
com Luiz André para verificar as atribuições da comissão. Ney enviará ofício 
formalizando a indicação. 

4. PLANO DE SAÚDE  

Luiz Henrique informou que a GEGEP enviou ofício à Administradora AllCare 

solicitando o compromisso de garantir a não carência, assegurando que os 
tratamentos em andamento e convênios em vigor não tenham solução de 
descontinuidade. 
Em relação a se ter outra alternativa, além das propostas, decidiu-se informar os 
associados sobre a questão da GEAP, que se encontra com as inscrições suspensas 
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por conta de liminar judicial. Entretanto, ás vezes a liminar cai, e é possível ingressar 
na GEAP. Para tal, os interessados deverão preencher ficha no site do GEAP, 
imprimi-las, assiná-las e entregar à GEGEP, com a orientação de ingressar na GEAP 
nos momentos em que a liminar cair. 
Como solução maior ainda está de pé a estratégia de solicitar reunião com a diretoria 
da ANA para buscar alternativa de plano de saúde próprio. 
 

5. QUESTÕES JURÍDICAS 

Em fevereiro será convocada AGE para deliberar sobre as questões jurídicas 
pendentes (férias quando afastado para licença sem vencimentos.etc) 

Em relação à questão de isonomia, o colega Luciano Menezes presente à reunião, 
propôs que, após a resposta da ANA (of. 940/2015/SAF, doc. 70009) achava 
conveniente mais uma tentativa administrativa antes de ir para a via judicial. Decidiu-
se que a resposta da ANA será encaminhada aos advogados com a sugestão do 
colega e aguardaremos um posicionamento deles. 

Sobre Progressão e Promoção foi aprovado o envio do ofício 22/2015 ao Diretor 
presidente, com cópia aos demais diretores, tendo como anexo  parecer atualizado 
dos advogados. 

6. NEGOCIAÇÃO SALARIAL  

Os colegas presentes apresentaram preocupação com os encaminhamentos a serem 
dados sobre a proposta encaminhada pelo MPOG ao Sinagências. O assunto foi 
discutido, a principio todos os presentes acharam a proposta aceitável, mas 
considerou-se que se deveria buscar informação e atualização com o Sinagências. 
Deve ser marcada uma Assembl[éia do Sinagências, que é o foro de decisões 
competente para aprovação do acordo. A ASÁGUAS buscará as informações para 
repassar aos associados e, caso necessário, fará reunião de esclarecimento.  

Serão divulgados no Boletim todos os esclarecimentos necessários e a convocação 
da Assembléia do Sinagências. 

 

7. CONVÊNIOS  
Wilde informou que não deu certo o implantação de convênio com o Liberty Mall, 
visto que os mesmos queriam que a ASÁGUAS pagasse R$ 5.000/mês e isto está 
fora de nossas cogitações e não tinha sido negociado em momento algum. 
Luis Henrique informou que o convênio com a escola Sagrado Coração de Maria já 
está assinado pelo colégio e assim que o receber também será assinado por nós.  

8. SITE  

Wilde informou que iniciou o contato com Bruno e que este já iniciou o envio de 
documentação. Cristina informou ter verificado a documentação encaminhada, que 
está bastante incompleta e tudo misturado; que seria importanto que o material fosse 
encaminhado por arquivo (cada arquivo de documento é dividico por ano). 
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9. FÉRIAS/RECESSO DE DIRETORES DA ASÁGUAS NOS MESES DE 
DEZEMBRO/15 E JANEIRO/16 

 

nome DEZEMBRO JANEIRO 

 1 a 6 7/13 14/20 21/27 28/31 1 a 10 11 /17 18/24 25/31 

Ney           

Wilde   12 A  27      

Fabiano    Até 23      

Gaetan          

Luiz Henrique          

Cristina   8    3    

Brandina  4        

Maureen      Até 6    

Gabriel          

Marcelo       13   
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RESPOSTA DA COINF: 

: 

 

 

 


