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  14 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 18/01/2011 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cristina, Jacson, Márcio,  Nelson ,  Renata e Thierry 

Ausentes: Paulo Spolidório e Cintia. 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou que, segundo informação do SAF Adjunto, a licitação do 
restaurante ocorrerá no próximo dia 3 de fevereiro. Existem dois concorrentes. 

• Jacson solicitou que a ASÁGUAS disponibilizasse sua sala para cursos de 
línguas. Decidiu-se liberar a sala nos horários de almoço nos dias em que não 
houver reunião da Diretoria. Os associados interessados deverão formar seus 
grupos, buscar professores, etc, cabendo à ASÁGUAS somente disponibilizar a 
sala. Caso haja necessidade eventual ou excepcional de utilização da sala pela 
ASÁGUAS, esta terá prioridade no uso. 

• Renata informou que está analisando convênio com a Academia FITWAY, com 
15% de desconto. 

• Thierry informou que a EMBRACINE (Casa Park) só está se dispondo a vender no 
mínimo 200 ingressos e com validade de 60 dias. Ele está buscando ampliar o 
prazo de validade para no mínimo 90 dias. 

. 
2. EXCEDENTES  

Foi feita uma longa discussão sobre a questão dos excedentes do concurso 3. Eles, 
após serem informados da posição da diretoria da ANA, de somente decidir sobre o 
assunto em maio enviaram um e-mail (Anexo I). 

Havia opiniões diferentes na diretoria sobre o assunto, mas a decisão final é que 
deveremos encaminhar a solicitação deles à Diretoria da ANA. No Anexo II o e-mail 
que enviamos em resposta. 

 
3. ORGANIZAÇÃO DA SALA DA ASÁGUAS / ENVIO DE e-mails. 

Ana Carolina e Jacson informaram que no dia 3 de fevereiro, a partir das 18 h, será 
realizado um mutirão de arrumação e organização da sala. Convidou os demais 
diretores para participar. 

Foi também informada a existência de conta da ASÁGUAS no GMAIL e decidiu-se 
que, devido aos problemas que estamos tendo no site, passaremos a usar o e-mail 
ASÁGUAS do GMAIL para envio de correspondências dirigidas aos associados. O 
envio de e-mails ficará centralizada na Diretoria Administrativa (Ana Carolina). Os 
diretores que tiverem e-mails para enviar aos associados deverão encaminhar a Ana 
Carolina,  que fará o envio em nome da ASÁGUAS. 
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4. REUNIÕES DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 

Após levantamento das disponibilidades e discussão sobre o assunto, decidiu-se que 
as reuniões da diretoria em 2011 serão realizadas às terças-feiras, às 13 h, 
quinzenalmente.  

A próxima reunião ocorrerá no próximo dia 8 de fevereiro e terá como pauta única 
(além dos informes) a Programação 2011. Todos os diretores foram solicitados a 
elaborarem as propostas de sua área por escrito para a discussão. 

 

Calendário de reuniões ordinárias da diretoria para o primeiro semestre: 

FEVEREIRO:  8 e 22 de fevereiro. 

           MARÇO: 1, 15 e 29 de março. 

ABRIL: 12 e 26 de abril. 

MAIO: 10 e 24 de maio. 

JUNHO: 7 e 21 de junho. 

JULHO; 5 e 19 de julho 

 

Quando necessário, reuniões extraordinárias serão convocadas. 

 
5. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados  11  novos sócios:  
  

1. Bruna Craveiro Sá e Mendonça 
2. Jair Gonçalves da Silva. 
3. Raquel Scalia Alves ferreira 
4. Rita de Cássia Cerqueira Condé de Piscova 
5. Wagner Fernando da Silva 
6. Iranildo Nascimento da Costa 
7. Paulo Henrique Monteiro Daroz 
8. Fabiano Costa e Almeida 
9. Gustavo Souto Fontes Molleri 
10. Ludmila Alves Rodrigues 
11. Marcos Irineu Pufal 

 
 

OBS.; Após a realização desta reunião a Diretoria da ASÀGUAS foi convocada pelo 
Diretor Presidente para uma reunião, cuja pauta informada era o I Seminário da 
ASÁGUAS, realizado em 2005. No Anexo III um resumo dos assuntos tratados na 
reunião. 
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ANEXO I À ATA DA 14ª REUNIÃO DA ASÁGUAS – 28-01-2010 
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ANEXO I I À  ATA DA 14ª REUNIÃO DA ASÁGUAS – 28-01-2010 
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ANEXO III À ATA DA 14ª REUNIÃO DA ASÁGUAS – 28-01-2010 

 

RESUMO DA REUUNIÃO DA ASÁGUAS COM O DP DA ANA REALIZADA EM 
04/02/2011 

 

Presentes à reunião: Pela ANA (Dr. Vicente Andreu, Horácio Fugueiredo e, na parte final, Dr. Bruno 
Pagnoschecci). Pela ASÁGUAS< (Cristina, Nelson, Agustin, Ana Carolina e Thierry). 

Assuntos tratados: 

 

1. SEMINÁRIO 

O DP informou ter recebido a documentação enviada pela Diretoria da ASÁGUAS em junho de 
2005 nessa semana, devido a algum problema da burocracia interna; informou que achou o 
material interessante.  

A ASÁGUAS esclareceu que, mesmo que esse texto específico tenha ficado na gaveta de algum 
burocrata, foi feita uma apresentação à época para os diretores da ANA (Dr. Machado, Dr. 
Braga, Dr. Bruno, Dr. Dalvino e Dr. Oscar) e foi entregue a todos em mãos na ocasião cópia da 
apresentação que tinha todos os pontos do documento. Foi uma grande frustação da diretoria da 
ASÁGUAS que nenhuma palavra nos foi dita sobre o assunto à época. O documento está 
defasado, mas suas linhas mestras ainda nos orientam. A ASÁGUAS pretende organizar um 
seminário este ano no fim do primeiro semestre, com o objetivo de integrar os novos e realinhar 
as principais linhas do documento, assim como para se preparar para o processo de alterações 
estruturais em curso. Informou-o também que já foram realizados mais dois seminários (2006 e 
2008). A ASÁGUAS informou que solicitará a liberação de um dia (uma sexta feira) para os 
servidores associados que quiserem comparecer ao seminário, previsto para dois dias (sexta e 
sábado). 

O DP informou que, desde que não fira nenhum item legal, tal providência será liberada. 

 

2. PLANO DE SAÚDE 

O DP informou que na última reunião de Diretoria Colegiada da ANA foi comunicado pela 
GEGEP do reajuste do plano de saúde, inicialmente solicitado em 18% e finalmente negociado 
em 10%. Tendo em vista que: 1. houve alteração da lista de agregados  por parte do MPOG; 2. , 
que o nosso plano permite a lista máxima; 3.  que o ano passado houve um grande uso por parte 
de agregados que fez o nosso custo médio subir mais que o valor autorizado pela ANVISA  e 4. 
que quem paga pelos agregados são os servidores, a DC decidiu solicitar à ASÁGUAS que seja 
feita uma consulta aos participantes do plano sobre a manutenção dos agregados e o 
conhecimento da possibilidade de elevação do valor acima do previsto pela ANVISA, em 2011. 

 

3. EXCEDENTES DO TERCEIRO CONCURSO. 

A  ASÁGUAS fez uma apresentação ao DP dos problemas referentes ao tempo levantados pelos 
excedentes do terceiro concurso que podem inviabilizar a chamada deles se a decisão sobre o 
assunto somente for tomada em maio. O DP esclareceu que na sua última reunião a Diretoria 
Colegiada se deu conta desse fator e alterou o prazo para decisão sobre a convocação ou não, 
precedida de avaliação sobre o quadro atual, para 31 de março de 2011.  


