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52a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –05/02/2016 

Local:   SIA –sala 301 

 

Presentes: Cristina, Gabriel,  Luis Henrique, Marcelo, Ney e Wilde 

Ausentes: Brandina (morte do pai), Fabiano, Gaetan (viagem a serviço) e Maurren. 

 

1. INFORMES  

• Marcelo informou que retirou todo o material esportivo que se encontrava na sala 
da ASÁGUAS, o qual, doravante, ficará na sua guarda no SIA. Ele e Gabriel farão 
um cadastro do material existente e os uniformes serão lavados e a lavagem paga 
pela ASÁGUAS.  

• Cristina informou que cobrou do Horácio o encaminhamento do ofício enviado em 
dezembro pela ASÁGUAS à PGE. 

• Wilde informou a marcação de plantão jurídico dia 16/01 das 14 30 às 17;30 h. No 
horário das 16 30 ás 17 h será realizada reunião sobre Plano de saúde com ALL 
CARE para definição do problema da carência e das doenças pré-existentes. 

2. FINANCEIRO  

Luis Henrique informou, a pedido de Fabiano (que enviou e-mail sobre o assunto) 
que foi efetuado reajuste no contrato dos advogados, que passará ao valor de R$ 
1.381,80 a partir da primeira parcela dos honorários fixos/2016. 

 

Foi entregue a D. Cida o valor de R$ 520,00, para pagamento da cadeira de rodas do 
seu filho. 

 

3. DESFILIAÇÕES   

Houve alguns pedidos de desfiliação no mês de dezembro, não devidamente 
informados à diretoria e sobre os quais não se tomou decisão. O seguinte 
encaminhamento sobre a questão foi aprovado: Wilde fará um levantamento no e-
mail da ASÀGAS de todos os casos que existem e será complementado por colegas 
que, por acaso tenham pedidos em mãos; os solicitantes serão contatos para , se 
mantiverem a posição, fazerem o pedido por escrito; a diretoria da ASÁGUAS 
procederá a desfiliação; caso haja dívidas o filiado será informado e solicitado a fazer 
o pagamento. 

4.  

Foi feita discussão sobre o planejamento da Diretoria Social e as seguintes ações e 
valores foram aprovados:  

a. Interagências – outubro e novembro – valor da ASÁGUAS a investir R$ 1.200,00 
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b. Torneio Secura – Promoção ASÁGUAS – período maio e junho – buscar apoio de 
outras entidades do complexo. 

. 

c. Olimpiana – propor ampliação da coordenação, tendo em vista as dificuldades 
atuais. A programação será apresentada a posteriori. Valor total a ser investido no 
Olimpiana + Torneio Secura: R$ 3.000,00 

 

5. PRÓXIMA REUNIÃO  

• A próxima reunião da Diretoria da ASÁGUAS será realizada no dia 15/02 no SPO. 
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ANEXO II à ATA 51 da ASÁGUAS 


