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3 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 14/10/2010 

Presentes: Agustin, Cintia, Cristina, Márcio, Nelson,  Paulo Spolidório, Renata. e Thierry 

Ausentes: Jacson (férias) Ana Carolina  

 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou que estará fora da ANA no período de 17 a 23 de outubro, em 
um curso organizado pelo CODIA/PNUMA que acontecerá em Buenos Aires. 

• O Diretor Presidente da ANA encaminhou cópia do ofício 197/2010/AA-ANA, 
encaminhado ao Ministério de Ciência e Tecnologia (Anexo I) . 

 
2. BALANÇO DAS AÇÔES PENDENTES. 

Odontomed:  

Agustin informou que está com o contrato da Odontomed em mãos. A ASÁGUAS não 
terá que pagar os R$ 6,00 por associado, como da vez anterior. Entretanto houve um 
aumento do valor a ser pago pelo associado pelos dependentes que era de duas 
parcelas de  R$ 130,00 e  agora será de duas parcelas de 140,00. Foi aprovada a 
assinatura do convênio, sendo necessária a lista atualizada dos associados para 
envio à empresa, a fim de que sejam feitas as novas carteiras. 

Site: 

Agustin informou ter sido realizada a conversa proposta na última reunião, com a 
participação de Ana Carolina e  Helvécio..Abaixo resumo das conversas: 

• Hospedagem do sítio – segundo Maurizan, atual responsável pelo seu 
desenvolvimento e manutenção, o atual provedor (AIDI) tem sérios problemas 
operacionais e de segurança, tendo sido invadido por 4 vezes nos últimos seis 
meses.  

• Plataforma (software) – está sendo utilizada uma plataforma freeware, sem custo, 
porém considerada limitada por Maurizan, que recomenda a aquisição de uma 
outra.  

• Criação de novo leiaute – acrescentando novas funcionalidades e aprimorando a 
qualidade visual do sítio, tornando-o mais interativo e atraente. Isto pressupõe a 
elaboração de um Plano de Comunicação via Web, contendo um levantamento 
cuidadoso e hierarquizado das necessidades e desejos de aprimoramento da 
associação, bem como uma análise realista da efetiva capacidade da diretoria 
para prover informações, imagens e demais elementos arrolados (responsáveis e 
respectivas disponibilidades). 

• Contratação de novo desenvolvedor/mantenedor – tendo em vista a insatisfação 
da diretoria anterior com o atual site. 

 

Foi aprovado que as questões sejam encaminhadas por partes. Inicialmente mudar o 
provedor. Definiu-se uma comissão para analisar melhor as demais questões e 
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contribuir para um site melhorado: Agustin, Ana Carolina, Jacson, Helvécio e também 
foi sugerido o nome do Passeto. 

Esportes  

Márcio informou que está sendo organizado um campeonato interno por regiões (tipo 
Norte x Sul). A ASÁGUAS está na organização e ocorrerá um churrasco, sem ônus 
no campeonato, a se realizar no próximo dia 22 de outubro. Foi aprovada a aquisição 
de uma taça com valor em torno de R$ 60,00 como patrocínio da ASÁGUAS. 

Márcio sugeriu também que no mês de novembro, em data a ser posteriormente 
definida, sejam realizados dois jogos (Masculino: Casados x Solteiros) e feminino. 
Cintia ficou responsável para verificar a possibilidade de ter o jogo feminino para 
posterior deliberação. 

Festa 

Cintia informou que a ASÁGUAS terá que efetuar um pagamento antecipado de parte 
do valor total previsto para garantir o local da festa ( cerca de R$  3.000,00). A 
antecipação foi autorizada. Foi também solicitado que a comissão de organização da 
festa se reúna para as providências práticas necessárias. A comissão é composta 
por Cintia, Paulo Spolidório, Renata e Alessandra. 

 

3. CONCURSO III - Posse  

Cristina informou ter recebido telefonema de Jacson informando que houve uma 
visita de alguns concursandos às obras do prédio e consideraram que estão muito 
atrasadas. Houve longa discussão sobre as ações a serem encaminhadas, tendo 
sido aprovado: 1. Realizar reunião com Luis André para levantamento da situação; 2. 
Realizar reunião de urgência com o DP para encaminhar: proposta de definição de 
prazo para que sejam nomeados os novos; 2. garantia de prorrogação da validade do 
concurso caso não se dê posse até 14 de dezembro; 3. Levantamento de espaços 
existentes para verificar possibilidades parciais. 

Os encaminhamentos foram dados (vide Anexo II) 
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ANEXO I – ATA 3ª. Reunião aságuas – 14/10/2010  - GESTÃO 2010-2012  

Ofício nº 197/2010/AA-ANA 
Documento: 00000.022767/2010 

Brasília, 07 de outubro de 2010. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Luiz Antonio Rodrigues Elias 

Secretário-Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 5º andar, Sala 500 

70067-900 – Brasília/DF 

 

 
 

Assunto: Disponibilização de restaurante no Complexo Administrativo do Setor Policial. 

 

  Senhor Secretário-Executivo, 

 

1. Foi encaminhado à Agência Nacional de Águas – ANA o Ofício nº 696/2010-
CGRL/SPOA, de 6 de outubro de 2010, oriundo da Coordenação-Geral de Recursos 
Logísticos desse Ministério, cópia anexa, informando que o contrato firmado com a empresa 
Restaurante Cantinho da Vila Ltda. – ME para a exploração de serviços de restaurante e 
lanchonete no Complexo Administrativo do Setor Policial foi expirado e sem possibilidade de 
prorrogação, não sendo mais disponibilizados esses serviços a partir de 9 de outubro 
próximo, até que se conclua novo processo licitatório. 

 

2. Atualmente, há na Agência muitos servidores e colaboradores em atividade 
nas Unidades Organizacionais da respectiva estrutura que, por motivos diversos, fazem 
refeições no restaurante situado no Complexo, não tendo outra opção, nas proximidades, 
para esse fim. 

 

3. Assim, solicito o obséquio de envidar todos os esforços no sentido de imprimir 
maior agilidade no novo processo licitatório para a contratação de restaurante, com vista a 
atender os servidores e colaboradores que atuam no Complexo Administrativo do Setor 
Policial, ao tempo em que coloco-me à disposição para oferecer o auxilio necessário 
visando a resolução da questão.  
 

  Respeitosamente, 
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VICENTE ANDREU 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

ANEXO II – ATA DA 3ª. REUNIÃO ASÁGUAS 14/10/2010 – GESTÃO 2010/2012 

 

 

 

 

 


