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  38 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 06/12/2011 

 

Presentes: Agustin, Cintia, Cristina, Jacson, Paulo Spolidório,  Nelson e Renata 

Associada presente: Flávia Rodrigues.   

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Márcio (viagem a serviço) e Thierry  

 

1. INFORMES  

• Cristina informou que procurou a GEGEP sobre o encaminhamento do 
retroativo e recebeu as seguintes informações: a Gerência do MPOG que 
emitiu a Nota Técnica que originou o não ´pagamento do retroativo da GDRH 
pela ANA manteve sua posição e não se dispôs a realizar reunião com a ANA; 
dessa forma, o processo foi encaminhado direto À CONJUR/MPOG, conforme 
a nota da PGE da ANA sugeria. Já houve uma conversa com o Procurador da 
ANA para que acompanhasse o assunto, pois se não se resolver até o dia 13 
não haverá pagamento este ano. 

• Cintia entregou documento contendo uma carta dirigida à ASÁGUAS 
solicitando o reembolso das despesas referidas no item 3 da ata 36, 
acompanhada de fotos e Notas Fiscais. O documento será encaminhado ao 
Conselho Fiscal da ASÁGUAS. 

2. FÉRIAS/RECESSO DOS DIRETORES DA ASÁGUAS 

• Cristina – recesso e férias: 21 de dezembro a 11 de janeiro 

• Nelson –recesso e férias:  período de 26 de dezembro a 20 de janeiro  

• Agustin - recesso/férias: 14 de dezembro a 10 de janeiro 

• Renata - recesso de 19 a 23 de dezembro.   

• Ana Carolina - provável retorno na última semana de dezembro. 

• Jacson - recesso/férias de 26 de dezembro a 20 de janeiro. 

• Cintia: recesso/férias de 26 de dezembro a 13 de janeiro 

• Thierry: recesso/férias:  26 de dezembro a 9 de janeiro. 

• Paulo Spolidório – recesso 26 a 31 dezembro; férias; 15 a 30 de janeiro 

 

A3. FESTA DE FIM DE ANO DA ASÁGUAS .      

Foi jeito um balanço da festa, elogiada por todos os presentes. Também vários colegas 
elogiaram a festa e o buffet. Foi um bom momento de confraternização. E contou com a 
presença de cerca de 120 pessoas. 

            A seguir um balancete final da festa: 
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Vendas por tipo de ingresso   
Tipo Vendas Valor 

Unitário  Valor Vendas    
a. Ingressos 
associados/acomp 116       40,00        4.640,00  
b. Ingressos não 
associados 6       60,00          360,00  
c. Ingressos Criança 2       27,50            55,00  
d. Ingressos Vendidos 
(a+b+c) 124 

 
 

Total apurado: 5.055,00 e. Ingressos não 
vendidos 26 

  
Total ingressos (d+e) 

150 
 
 
 
 

Apuração das vendas Individuais 

nome vendidos devolvidos  valor vendas  

 
Ingre
ssos 

a 
devol
ver  

Sit  $ / 
pendências 

Marcio Araújo 8           320,00  
           
7  pg 

Thierry 13 2         520,00   -  pg 
Agustin 15 -         640,00   -  pg 
Cristina 25 -       1.067,50   -  pg 
Renata 16 -         640,00   -  pg 

Cintia 7           280,00  
           
2  pg 

Jacson 19           760,00  
           
4  pg 

Paulo Spolidorio 4           160,00  
          

11   pg 
Nelson/Rosana 17           667,50   -   pg 

TOTAIS 124 2  R$ 5.055,00  24   

Despesas da festa 
DJ         900,00  
Buffet       8.250,00  
Toalhas de mesa, guarnições         250,00  
Serviço limpeza Asbac Festa Fim de Ano         100,00  
Segurança Festa Fim de Ano         150,00  
Deslocamentos por Taxi           34,00  
    

TOTAL DESPESAS  R$ 9.684,00  
    

Valor subvencionado pela Aságuas  R$ 4.629,00  
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Dessa forma, observa-se que o valor subvencionado pela Associação foi inferior 
ao aprovado na AGO de março, que havia sido de R$ 5.000,00.  

 

3. SITE DA ASÁGUAS 

Jacson informou que a maioria dos serviços do site já foi feita, mas nós ainda não 
testamos o produto. Ele esteve de férias e viajando a serviço no último mês e não 
pode fazê-lo. Lembrou-se que Ana Carolina estará retornando por volta do dia 20 
e decidiu-se que ela, Jacson e Agustin farão os testes para reorganizar o site. O 
serviço ainda não foi pago. 

 

4. Ofício 017/ASÁGUAS e consequências 

Cristina informou que no dia 1 de dezembro esteve em SP para a assinatura dos 
contratos do PRODES. Participaram também da solenidade o Diretor Presidente da ANA 
e o Diretor Paulo Vieira. Durante o trajeto Palácio dos Bandeirantes / restaurante, quando 
o Diretor Presidente estava no carro da SABESP, o diretor Paulo Vieira abordou ao 
assunto do ofício e disse que estava muito chateado com o mesmo; considerou que o 
envio do ofício o enfraquece na DIREC. Cristina informou-o que o ofício não foi pessoal, 
foi dirigido à DIREC e representa a avaliação da ASÁGUAS sobre o assunto. 

Na segunda feira, dia 5 de dezembro, às 18 h, recebeu um convite para uma conversa no 
gabinete do diretor Paulo Vieira. Tendo em vista que o assunto dizia respeito às 
ASÁGUAS, convidou os diretores Agustin e Nelson para acompanhá-la; Agustin, em 
função de compromisso pessoal não pode ir, e estiveram na conversa Cristina e Nelson. 
O tema recorrente da conversa foi, mais uma vez, o ofício enviado pela ASÁGUAS. A 
ASÁGUAS defendeu, mais uma vez, suas posições e reiterou que o ofício não tinha nada 
de pessoal. A conversa foi longa, de 18h20 min às 22h50min e o Diretor falou a maior 
parte do tempo. Durante a conversa abordou, além do ofício, os mais diferentes 
assuntos, tais como suas opiniões sobre diferentes servidores e setores da ANA, bem 
como suas idéias quanto a forma como a Agência deveria se organizar, etc. 

Cristina informou que o ofício foi protocolado no dia 25 de novembro às 17h40 min, e foi 
assinado por todos os diretores em atividade na ANA no período, exceto Paulo 
Spolidório. Ana Carolina, que está de licença  maternidade, e Jacson que se encontra em 
viagem/férias, não assinaram o ofício por não estarem em atividade aqui. 

Após esse informe, Paulo Spolidório informou que no dia 23 de novembro o diretor Paulo 
Vieira também o convocou para uma reunião, que contou com a presença dele, do 
Superintendente de Usos Múltiplos e do Superintendente de Gestão da Rede. Na reunião 
o diretor Paulo Vieira manifestou-se muito irritado sobre “fofocas que estariam correndo 
na Agência sobre ele” e queria a opinião dos presentes. Paulo Spolidório informou que as 
opiniões que deu na reunião foram de caráter pessoal, o que informou aos presentes 
(apoio ao mérito das mudanças e crítica à forma). Entretanto, informou aos presentes que 
não concordou em assinar o ofício, pois como saiu mais cedo da reunião que o discutiu 
(reunião 36) não acompanhou sua elaboração; essa informação e a referente à reunião 
realizada no dia 23 ele repassou a Cristina no dia 25, quando solicitado a assinar o ofício. 

    O assunto será aprofundado em próximas reuniões. 


