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  5 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 28/10/2010 

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

Ausentes: Jacson (férias e Márcio  

 
1. INFORMES 

• Cristina informou ter recebido telefonema do Diretor Presidente avisando que a 
ABIN não aceitou que os servidores da ANA utilizem seu restaurante.  

• Agustin informou que a Odontomed concordou em prorrogar o convênio. Será 
enviado e-mail aos associados com a informação. 

• Paulo Spolidório informou ter participado de reunião com o diretor Paulo Vieira, 
acompanhando a Aner.  

 
2. BALANÇO DAS AÇÔES PENDENTES. 

Festa 

Foi feita visita ao local da festa. Sugeriu-se que a comissão da festa reúna-se para 
trazer uma proposta na próxima reunião, onde conste balanço de custos previstos 
com várias estimativas de pessoas presentes, definição da estratégia de divulgação e 
da festa em si, cardápio, esboço da festa. 

Cinemark: Thierry informou que houve alteração na forma e no total mínimo de 
ingressos vendidos pelo Cinemark, sendo que o mínimo agora são 300. Foi feito um 
contato com a ASEA, que também tem interesse no assunto e eles irão adquirir 100 
ingressos do Kinoplex (Grupo Severiano Ribeiro) e aí faremos uma troca de 50 
ingressos deles (ASEA) com 50 ingressos nossos do Cinemark. A proposta foi 
aprovada e Thierry ficou responsável pelas providências necessárias à 
implementação.da decisão. 

Atividade cultural/ Visitas guiadas: Serão realizadas visitas guiadas às seguintes 
exposições:  1) Los 24 escalones y Joan Miró, no sábado dia 6 de novembro às 16 h no 
Museu Nacional do Conjunto Cultural da República e 2) O Mundo Mágico de Escher, no 
sábado 13 de novembro, às 16 h, no Centro Cultural do Banco do Brasil – CCBB 

Cursos na Alemanha: Thierry sugeriu que fosse feita apresentação do Prof. Rolf 
Baur (Diretor dos Cursos de Pós-Graduação em Gestão Ambiental para países emergentes e 
em desenvolvimento) sobre os cursos oferecidos pelo CIPSEM (CENTRE FOR 
INTERNATIONAL POSTGRADUATE STUDIES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) no 
horário que precede o Debate Técnico (das 14h30 às 15h30). A sugestão foi aprovada.   

  

3. CAD 

Foi feito um balanço do processo de escolha dos representantes dos servidores no  
CAD, considerado bom, principalmente tendo em vista o breve prazo que tivemos; 
ficou, entretanto, a recomendação de que quando um  processo de escolha for feito a 
partir das Superintendências, como foi o caso,  que seja garantido que todos os 
servidores da Superintendência sejam informados, seja via e-mail, seja passando em 
todas as salas para avisar do processo. 
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Cristina informou ter sido realizada a primeira reunião do CAD, na qual foram eleitos 
os servidores Marcelo Mazzola e Gonzalo Vazquez, respectivamente Presidente e 
Vice.  No Anexo I,   e-mail informativo com resumo da reunião.  

4. PROBLEMAS / CEDOC 

Foi relatado o caso da colega Maria Antonia, do CEDOC, que descobriu no próton 
que havia sido instaurado um processo administrativo/disciplinar contra ela. Apesar 
dos alertas feitos na última reunião da ASÁGUAS, foi realizada reunião da servidora 
com o diretor Paulo Vieira. A servidora  foi acompanhada pelo diretor da Aságuas, 
Paulo Spolidório; segundo Spolidório, o diretor Paulo Vieira pretende requisitar a 
servidora para trabalhar na sua área (Área de Hidrologia). 

Discutido o tipo de apoio que a ASÁGUAS dará à servidora, decidiu-se: 1. Colocar o 
jurídico da Associação em contato com a servidora para, caso haja brechas legais, e 
ela assim o queira, seja instaurado processo contra a agência por danos morais e 2. 
Criar comissão, inicialmente a ser formada por Agustin e Ana Carolina, para 
conversar com a servidora, verificar todo o  processo dela, acompanhá-la à reunião 
com o os advogados da Aságuas, se possível,  e iniciar levantamento junto à 
Corregedoria e GEGEP sobre esses tipos de processos (quantos existem, se 
procedem sempre da mesma área, etc), para posterior avaliação de outra medida por 
parte da ASÁGUAS. 

 

5.  NOVOS CONCURSANDOS. 

 A ASÁGUAS recebeu email (Anexo III) dos novos concursandos, relatando a reunião 
ocorrida na semana anterior com o DP, e solicitando nossa intervenção para 
agendamento de nova reunião com o objetivo de “ajudar a DIREC a buscar a 
antecipação da posse”. 

Tendo em vista que já foi definido um calendário, e que não há o que fazer a não ser 
acompanhar o seu cumprimento, a diretoria decidiu que antes do dia 9 não fará essa 
solicitação, aguardará a reunião da DIREC para verificar se as providências 
acordadas estão em sendo cumpridas. Tal decisão deverá ser comunicada aos 
solicitantes (Anexo III). 
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ANEXO I – ATA 5ª. Reunião ASÁGUAS – 28/10/2010  - GESTÃO 2010-2012  
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ANEXO II – ATA DA 5ª. REUNIÃO ASÁGUAS 28/10/2010 – GESTÃO 2010/2012 

 

 

Este e-mail Continua na folha seguinte 
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Continuação do e-mail do Anexo II 
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Última folha do e-mail do Anexo II – ata 5ª. Reunião. 
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ANEXO III – ATA DA 5ª. REUNIÃO ASÁGUAS 28/10/2010 – GESTÃO 2010/2012 

 

 

 


