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50a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –06/01/2016 

Local:   SIA– sala 303 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Fabiano, Gabriel, Gaetan, e Wilde 

Ausentes: Luis Henrique Marcelo, e Ney (férias) e Maurren. 

 

1. INFORMES  

• Wilde informou que, em dezembro, foi feito acordo de vários colegas com a AMIL, 
tendo em vista a retirada pela PREVQUALI/ALLCARE do contrato com a 
UNIMED. Alguns colegas (Tereza Petry, Marcelo Santana e Vinicius) entraram na 
justiça com os advogados da ASÁGUAS, tendo em vista a suspensão da 
carência. Foi também oferecida a opção pelo BRADESCO Seguros. Os 
advogados sugerem que a ASÁGUAS envie um ofício com a relação dos 
problemas gerados pela atuação da PREVQUALI/ALLCARE e o envie à ANA, 
ALLcARE e UNIMED. Decidiu-se solicitar versão do ofício aos advogados 

• Wilde informou que o Bruno (site) sumiu e decidiu-se que não serão feitos 
pagamentos a ele enquanto ele não apresentar os serviços solicitados. 

• Ainda não foi publicada Portaria com a Comissão de obras pela ANA. 

• Brandina informou que já foram enviados ofícios sobre a inscrição de colegas 
para os Debates Técnicos. 

• Gabriel informou que solicitou novos ingressos do Kinoplex (vencimento em 
junho) e que ainda existem ingressos do Cine Itaú (vencimento em abril). 

2. MPOG 

Wilde vai entrar em contato com sr. Adilson para verificar nossa atual situação 
referente à inscrição no MPOG. 

 

3. FINANCEIRO  

• Fabiano informou que o BB alterou unilateralmente a taxa de manutenção da 
conta de R$ 21,90 para R$ 52,50. Ele reuniiu-se com o gerente em 30 de 
dezembro que vai extornar as cobranças e voltar ao valor normal, que aumentou 
para R$ 29,00 a partir de janeiro. 

• Referente ao interagências Fabiano informou ter havido pagamento em 
duplicidade referente ao basquete (ANATEL) no valor de R$ 200,00. Constatada 
questão, a ASÁGUAS tomará as providências para a devolução do valor. 

• Fabiano solicitou ao Gaetan as declarações sobre valores de R$ 670, 00 e R$ 
4.920,00, referentes ao Interagências, ainda não entregues. 

• Fabiano informou que foi feito balanço específico do Interagências e que em 2015 
haverá um saldo positivo de cerca de R$ 8.000,00. Foi solicitado que se incluísse 
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todos os acertos e que fosse apresentado um balanço financeiro do Interagências 
na próxima reunião. 

• Mensalidades cobradas em boleto: Foram pagas 149 mensalidades até a 
presente data. Fabiano não pode apresentar um balanço dos nomes devido a 
problemas no sistema. Deverá ser apresentado balanço detalhado na próxima 
reunião. 

 

 


