
                                                          

Ata reunião 24  –07/06/2011 – ASÁGUAS                                                                       01/06 
 

  24 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 07/06/2011 

 

Presentes: Agustin, Cintia, Cristina, Jacson, Nelson,  Paulo Spolidório e  Renata   

Associados presentes: Laura 

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Márcio (Olimpiana) e Thierry (férias)   

 
1. INFORMES 
 

• Paulo Spolidório informou que recebeu a Resolução da ANVISA que regulamenta 
a progressão/promoção e disponibilizou-a aos interessados. 

• Cristina informou ter enviado à Magaly a nossa decisão da reunião passada  da 
ASÁGUAS sobre a festa junina ;haverá reunião do grupo para preparação da 
mesma no dia 15/06. 

. 

 
2. FESTA JUNINA DA ASBAC 

Cristina informou ter recebido dois ingressos de cortesia da diretoria da ASBAC para 
sua festa junina que será realizada dia 11 de junho, além de material e solicitação de 
divulgação da mesma. Decidiu-se sortear entre os associados os dois ingressos 
recebidos. 

Foram sorteados, pela ordem, os sócios de números 163 (Fábio Vicente Ferreira – 
SGI),  209 (Anna Flávia Senna e  236 (Mariana Rodrigues Lyrio. 

Obs: após a reunião, verificou-se que Fàbio estava de férias, Anna Flávia declinou dos 
convites, que foram entregues a Mariana Lyrio. 

 
 

3. BALANÇO DO CHURRASCO.  

Foi feita uma avaliação do churrasco, considerado muito bom pela maioria dos 
participantes. Foi também considerado muito positivo a realização de eventos 
paralelos no churrasco  

Quanto aos custos, a Diretoria Financeira informou que a previsão orçamentária era de 
gastos de R$ 3.000,00.  

Feito o balanço, verificou-se uma arrecadação de R$ 3.847,50 (109 convites vendidos) 
e gastos totais de R$ 6.477,00. Dessa forma, a ASÁGUAS subsidiou o valor de R$ 
2.659,50, o que resulta em um subsídio de R$ 24,12/participante, além de ser um valor 
inferior ao previsto no orçamento 2011.. 

Foram feitas observações no sentido de aprimorar nossos mecanismos de controle de 
convites vendidos e participantes nos próximos eventos. 

Em anexo (Anexo I) um balanço mais detalhado.  

 

 



                                                          

Ata reunião 24  –07/06/2011 – ASÁGUAS                                                                       02/06 
 

4. TERCEIRO ANDAR DO PRÉDIO DO SIA  

A ASÁGUAS recebeu do colega Mário Canavello (Anexo II) solicitação de se 
manifestar em relação a problemas referentes à situação do terceiro andar do prédio 
do SIA . 

Discutido o assunto aprovou-se o encaminhamento de enviar ofício à SAF solicitando 
avaliação técnica da área por engenheiro de segurança e saúde no trabalho (Anexo III) 

 
5. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

Calendário já aprovado : JUNHO: 7 e 21 de junho. 

                                        JULHO; 5 e 19 de julho 

Calendário proposto: AGOSTO: 2, 16 e 30 

                                   SETEMBRO: 13 e 27 

                                   OUTUBRO: 11 e 25 

                                   NOVEMBRO: 8 e 22 

                                   DEZEMBRO:  6 E 20. 
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ANEXO I À ATA DA REUNIÃO 24, REALIZADA EM 08/06/2011 

Categoria Quantidade 
Valor 
Unit 

Valor 

RECEITAS 
Associado e acompanhantes antecipado 90  35,00   3.150,00  
Associados meia antecipada 3  17,50   52,50  
Associados e acompanhantes 12  40,00  480,00  
Associados meia 1  20,00   20,00  
Não associados antecipado 1  45,00   45,00  

Não associados 2  50,00  100,00  

TOTAL ARRECADADO      3.847,50  
DESPESAS 

Seu Gourmet       
Refeições cobradas 108  46,00   4.968,00  
        
Aluguel Mansão Monte Viedra       

Diária 1 
 

1.200,00  
 1.200,00  

Raclette       
Queijos 2 70,00 140,00  
Pães (baguettes) 13 3,00  39,00  
        
Cama Elástica       
Aluguel diária 1 130,00 130,00  
        

TOTAL DESPESAS FESTA      6.477,00  
PAGAMENTOS 

Seu Gourmet: Cheques (R$2.300,00 + R$ 2.668,00)    4.968,00  
Aluguel espaço: Cheque R$1.200,00      1.200,00  
Raclette (Cheque R$140,00+R$39,00)     179,00  
Cama elástica (dinheiro)     130,00  

TOTAL PAGO      6.477,00  

DESEMBOLSO ASÁGUAS (Despesas-Receitas)      2.629,50  

Custo por pessoa (109 pagantes)     R$ 59,42 
Participação da ASÁGUAS no total despesas     40,60% 
Valor subsidiado pela ASÁGUAS por pessoa (109)     R$ 24,12  
    

DESTINAÇÃO DO VALOR ARRECADADO 
Depósito CC do Banco do Brasil (comprovante de depósito)     3.450,00  
Provisão do Caixa em espécie (planilha)   267,50  
Cama Elástica (recibo)   130,00  

TOTAL 
 R$ 

3.847,50  
ANEXO II À ATA DA REUNIÃO 24, REALIZADA EM 08/06/2011 
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ANEXO III – ATA DA REUNIÃO 24, REALIZADA EM 08/06/2011 
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                                                                                            Brasília, 10 de junho de 2011 

 

 

Ao Senhor Luis André Muniz  

Superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de Águas  

BRASÍLIA - DF 

 

 

Of. 007/2011/ASAGUAS. 

Assunto: Problemas relacionados à saúde e segurança do trabalho no SIA  

 

 

Senhor Superintendente, 

 

Temos recebido observações e queixas de associados com relação a alguns problemas na 

sede da ANA no SIA e, no intuito de contribuir para a sua superação, encaminhamos este 

relato e propostas. 

Há uma crítica recorrente referente à falta de uma placa no prédio com o nome e logotipo da 

ANA,  situação que dificulta a identificação da sucursal da Agência; quatro meses após a 

mudança ainda aparece à entrada do prédio o logotipo da SOTREQ, o que nos parece 

injustificável. Ademais, não existe sinalização clara indicando os locais de entrada e saída 

de veículos. 

Entretanto, nossa maior preocupação no momento refere-se às reclamações que 

recebemos dos colegas da Superintendência de Regulação, localizados no terceiro andar 

do prédio, pois elas dizem respeito a aspectos relacionados à saúde e segurança do 

trabalho. As principais queixas referem-se à situação do ar condicionado, à vedação perene 

das janelas e ao excessivo calor nas áreas próximas às vidraças, agravado pela ausência 

de persianas no local. 

Existem ainda outras queixas que se referem à ocupação do espaço interno, com uma má 

distribuição de carteiras no ambiente. Há também o problema do dimensionamento dos 

sanitários coletivos masculinos, claramente insuficientes para uso simultâneo de aparelhos 

contíguos. 
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Em relação à questão do ar condicionado, na presente semana houve relatos de 

ocorrências de afastamentos ou idas ao médico por problemas respiratórios, especialmente 

na GEOUT. Segundo informes, há, inclusive, suspeitas de que o parto de uma colega tenha 

sido antecipado (oito meses) devido a uma crise respiratória, a qual teria sido agravada 

pelas condições locais, com destaque para o calor excessivo e falta de renovação do ar.  

A questão das altas temperaturas é usual para colegas situados nas proximidades das 

vidraças sem persianas, o que também não tem sido amenizado pelo ar condicionado, ao 

que tudo indica com dimensionamento e distribuição inadequadas.  

Tendo em vista os riscos para a saúde dos que lá trabalham, a ASÁGUAS recomenda a 

elaboração de um laudo sobre a situação de salubridade do terceiro andar, especialmente 

no que se refere ao conforto térmico, levando em conta, dentre outras, as questões do ar 

condicionado e da vedação forçada. 

O referido laudo deve ser elaborado por profissionais devidamente qualificados, os 

Engenheiros de Segurança e Saúde do Trabalho. Visto que a ANA não dispõe de 

profissional com tal perfil, a ASÁGUAS sugere que seja solicitado à FUNDACENTRO – 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(www.fundacentro.gov.br), órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, o envio de um 

Engenheiro de Segurança e Saúde do Trabalho para uma avaliação das condições locais. 

Caso sejam constatados problemas de projeto da ventilação ou outros, solicitamos a 

adoção das medidas indicadas, de forma a evitar novos danos à saúde dos que ali 

trabalham. 

No aguardo dos encaminhamentos para as questões apresentadas, a ASÁGUAS coloca-se 

à disposição para acompanhar o trabalho do referido profissional. 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito 

Diretora Executiva da ASÁGUAS 

 


