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9a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 05/12/2018, das 11:0h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:  
Diretoria da Aságuas: Maria Cristina de Sá Matos Brito, Vinicius Vieira Soares, 
Thamiris de Oliveira Lima, Valmir José de Macedo, Cláudia Fernanda das Neves 
Oliveira, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Simone Vendruscolo,  Jorge Thierry 
Calasans. 
Ausentes: Evânia Vieira da Costa (doente), Rosana Evangelista (viagem a 
serviço). 
 

1. OLIMPIANA: 

Gaetan solicitou que a diretoria da Aságuas definisse uma instituição 
beneficiente para onde pudessem ser enviados os alimentos coletados 
durante o Olimpiana. Esses alimentos ficaram guardados por cerca de três 
meses, durante os quais ele se encontrava fora em curso de capacitação. 
Foi feita discussão a respeito, alguns consideram que poderia ser doada aos 
terceirizados. 
Por fim, decidiu-se consultar o Gaetan se eles tinham instituição a indicar e 
se era obrigatório a doação a instituição beneficiente. Thamires ficou 
responsável por esta consulta. 

2.  FESTA Aságuas: 
Vinicius apresentou prestação de contas da festa, bastante elogiada e 
completa.  
Foi feito balanço dos outros aspectos da festa; considerou-se no geral, que 
a festa foi muito boa, com grande participação e animada e contribuiu para o 
objetivo almejado (elevar a unidade entre os servidores). Considerou-se 
também que o serviço do local foi pior que no ano passado e a qualidade da 
comida também. Balanço final da festa financeiro em anexo (Anexo I). 

3. REUNIÃO NO SINAGÊNCIAS. 
Cristina e Márcio Rosa estiveram no Sinagências, a convite do Presidente 
Alexnaldo, em reunião realizada dia 03/12, às 17 h. 

Compareceram à reunião, além de Alexnaldo, a UNIVISA (quatro diretores), 
Associação da CPRM , ASANTAQ (Jorge), além da Aságuas. 

A reunião versou sobre discussão sobre matérias publicadas na imprensa 
sobre posições da comissão de transição sobre o novo governo e risco de 
destituição de diretores de agências, conforme matéria publicada na FSP. O 
Presidente do Sinagências buscou manifestar muita proximidade com os 
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militares da comissão de transição. A UNIVISA muito preocupaa com a 
nomeação dos diretores da ANVISA sem preparo, somente por influências 
políticas. A ASANTAQ manifestou preocupação em influir na indicação de 
novos diretores, mas assessugrando-se antes que eles tenham influência 
militar (!!!. A ASÁGUAS fez uma intervenção sobre as ações que já tivemos 
no passado sobre a questão de diretores (proposta de PL com definição de 
lista tríplice a partir do CNRH, processo interno para indicação de servidores 
para diretores, etc. 

A reunião nos causou (Cristina e Márcio) muito má impressão sobre as atuais 
posições do Sinagências. 

4. NATAL SOLIDÁRIO 

A Aságuas recebeu da COSUS lista de despesas para o natal Solidário dos 
terceirizados e, tendo em vista que já havia decidido contribuir, definimos o 
valor de até R$ 300,00. O e-mail abaixo informou a decisão a Magali. 

 

5. ESTAGIÁRIO Aságuas 

O estagiário Nathan solicitou dispensa no período de 5 a 13 de dezembro 
para viagem particular. Foi concedida essa licença que deverá ser 
compensada com jornada integram na segunda semana de janeiro, a critério 
da diretoria da Aságuas.  

O estagiário terá férias, conforme contrato, na segunda quinzena de janeiro 
de 2019. 
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ANEXO I – ata 9 – gestão 2018/2020  

Balanço financeiro da Festa de fim de ANO (Baile) 

Receitas R$ 
Transferências  R$   5.835,00  

Dinheiro em Espécie  R$   2.540,00  
Total  R$   8.375,00  

 
 

  
Despesa R$ 

Espaço Casa Bonita (100 convidados)  R$ 15.500,00  
Excedente Espaço Casa Bonita (16 convidados)  R$   1.520,00  

150 latas 350ml de cerveja Eisenbanh  R$      487,50  
96 Garrafas 600 ml Heineken + taxa entega  R$      740,00  

52 Litrão de Antartica  R$      380,00  
Docinhos e brigadeiros  R$      780,00  

DJ, som, iluminação e gerador   R$   3.000,00  
Márcio Bomfim e banda  R$   1.500,00  

Confecção dos ingressos infalsificáveis (150 
ingressos)  R$      150,00  

50 Espumantes Garibaldi Bruit, Demi-sec e Bruit 
Rosé  R$   1.050,00  

Decoração  R$      330,00  
120 Portas guardanapos  R$      298,20  
Cama elástica e monitor  R$      150,00  

Bolo (3kg)  R$      240,00  
Bolo Diet (1,618kg)  R$        83,30  

Ressarcimento Combustível  R$      194,16  
Total  R$ 26.403,16  

  
Participantes Qnt 

Ingressos Vendidos 119 
Quantidade de Cortesia 6 

Participantes 125 

 

  


