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  7a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 14/11/2014 
Local:  sede ASÁGUAS 

 

Presentes: Cristina, Fabiano, Marcelo e Ney.  

Associado: Mário Canevello. 

Ausentes: Brandina, Gaetan (férias), Luiz Henrique (médico), Maurrem (viagem a serviço), 
Gabriel (férias)e Wilde. 

  
1. INFORMES  

 Ney informou ter tido uma breve reunião com Neuza, GEGEP, onde os seguintes 
assuntos foram tratados: 1. CAD – verificou-se que os mandatos do CAD 
terminam no dia 20/11/2014, conforme Portaria 302, de 20 de novembro de 2012, 
depois complementada pelas Portarias 337/2012 e 82 de 2014)); 2. Foi solicitada 
listagem de todos os servidores da ANA com data de ingresso, lotação e situação 
funcional; Neuza ficou de encaminhar ao Ney via digital; 3. PQV – Neuza 
informou que não tem orçamento disponível e que não tem ninguém atualmente 
lotado neste item. 

2.  PROJETO DE LEI SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA DEFICIENTES 
FÍSICOS (PLS 250/2005). 

 Mário Canevello informou que há cerca de dez anos existe discussão sobre a 
necessidade de aposentadoria especial para deficientes físicos servidores públicos, com 
base em: 25 anos de serviço; 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo. Para a 
iniciativa privada já foi aprovado a Lei Complementar 142/2013, oriunda do PLC 
40/2010.  

 Está em discussão no Senado o PLS 250/2005 sobre o assunto da aposentadoria 
especial para deficientes servidores públicos, sob a relatoria do Senador Armando 
Monteiro, que inseriu uma questão nova referente à idade mínima em desacordo com a 
Constituição Federal. 

 Mário solicitou da ASÁGUAS: apoio institucional ao projeto e apoio a um mandato de 
injunção coletiva para os associados atingidos. 

 Discutido o assunto deliberou-se que Mário enviará toda a documentação sobre o 
assunto, inclusive lista de servidores da ANA que seriam beneficiados e de servidores 
que apoiam o projeto para deliberação de envio de nota da Associação ao Senado sobre 
o assunto. Sobre a forma jurídica, foi discutido que a ASÁGUAS pode colocar o 
escritório de advocacia à disposição dos associados, mas a forma jurídica é decisão 
deles, caso alguns colegas queiram discutir o assunto judicialmente.  

3. PQV  

Tendo em vista o informe obtido na reunião com Neuza, Ney propôs que se formasse 
uma comissão (GT) para apresentar uma proposta de PQV e garantir a inserção do tema 
no Orçamento 2015. Decidiu-se propor Nazareno como Coordenador do GT e divulgar o 
assunto para que outros associados interessados possam compor uma comissão junto 
com representante da GEGEP.  
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4.FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO. 

Marcelo informou que o valor do aluguel para a festa no local Mansão Monte 
Viedra no Park Way é de R$ 3.000,00. A data vaga é 5 de dezembro. Foi feito um 
pequeno levantamento de custos previstos: 

 Aluguel: R$ 3.000,00 

 Churrasqueiro: 7.440,00 

 Custos com música (ECAD, banda ou aluguel de equipamento para 
Bandana): cerca de R$ 1.000,  

o que resulta em um total de R$ 11.440,00. 

Decidiu-se aprovar esse orçamento inicial e buscar realizar uma grande festa de 
integração, com a meta de 120 participantes, o que significa um custo de R$ 
95,33 / pessoa. 

O orçamento aprovado na AGO previa um subsídio e R$ 5.000,00 para a festa de 
fim de ano. Aprovaram-se então os seguintes valores para os convites: 

 Associado e esposa ou filhos: R$ 40,00 

 Não associado: R$ 60,00 

A Diretoria Social (Marcelo e Gabriel ficam responsáveis pela solução da 
infraestrutura (local, churrasco) e pela elaboração dos convites, que devem ser 
numerados. Os convites serão distribuídos por todos os diretores que buscarão 
envolver o maior número de colegas na festa e prestarão contas ao Diretor 
Financeiro dos convites vendidos com relação dos adquirentes até a antevéspera 
da festa de forma a se elaborar a lista de convidados para a entrada na festa. 

 

 

 


