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53a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –15/02/2016 
Local:   SPO – bloco L – sala 101 

 

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

Ausentes: Brandina e Gaetan (viagem a serviço), Marcelo e Maurren. 

 

1. INFORMES  

• Ney informou que estará em viagem a serviço e não poderá participar da reunião 
da próxima semana. 

• Luiz Henrique informou que houve necessidade de retificar a documentação da 
ASÁGUAS no MPOG, assunto já resolvido, e a situação atual é de “aguardo de 
homologação”. 

• Ney informou que marcou reunião com o Diretor presidente sobre Promoção e 
Progressão, tendo em vista  que nosso ofício 22/2015 se encontra na GEGEP e 
ainda não foi enviado à PGE, conforme havia sido solicitado. A reunião será hoje 
às 17h30m. 

• Fabiano informou que os balancetes do segundo semestre de 2015 já foram 
enviados à contabilidade e solicitou-se que fossem devolvidos até o fim de 
fevereiro para a aprovação do Conselho Fiscal antes da AGO que será realizada 
dia 15 de março. 

2. DIA DE REUNIÃO DA ASÁGUAS  

Foi definido que as reuniões da ASÁGUAS este ano serão realizadas às segundas-
feiras às 12h30m. 

3. PLANTÃO JURÍDICO / REUNIÃO PLANO SAÚDE  

Está assegurado o plantão jurídico amanhã dia 16 das 14h30 m, seguida de reunião 
com ALL CARE. Os advogados que estarão no plantão serão diferentes da advogada 
que acompanhará a reunião com ALL CARE. 

Wilde solicitou que se discutisse a possibilidade da ASÁGUAS patrocinar também 
causas individuais. A questão suscitou discussões e primeiramente ficou-se de 
verificar quais são os limites atuais (Estatutos e Contratos) e continuar discutindo a 
questão. 

O objetivo da reunião com ALL CARE será resolver as pendências de associados 
sem carências ou doenças pré-existentes. Existem mais dois objetivos da ASÁGUAS 
na questão Plano de Saúde, a saber, Abertura para outras operadoras e ANA ter 
uma assistência de saúde com plano direto. 
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4. PLANEJAMENTO 

A Diretoria Social apresentou a proposta para realização de festa (Churrasco) , com 
As seguintes informações: 

Datas: 19 de março ou 2 de abril. 

Custos: Aluguel do local: R$ 2.500,00 

             Banda: R$ 1.200,00 

             Brinquedos: R$ 200,00 

             Churrasco: R$ 75,00/pessoa 

Total para 150 pessoas: R$ 15.150,00, o que resulta em custo de R$ 100/pessoa. 

Decidiu-se que será cobrado R$ 50,00 dos associados, serão verificadas  outras 
possibilidades de churrasqueiro e então decidiremos na próxima semana data do 
churrasco  e valor a ser cobrado do não associado, crianças, bandana, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


