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47a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –18/11/2015 

Local:   SIA – SALA T  

 

Presentes: Gabriel, Luiz Henrique, Marcelo e Wilde 

Ausentes: Brandina, Cristina e Ney (viagem a serviço), Fabiano, Gaetan e Maurren . 
 
 

1. INFORMES  

• Marcelo irá passar o telefone de Bruno Marinho, responsável pelo site da 
ASÁGUAS, para Wilde, que irá entrar em contato para ter acesso ao material do 
site. A partir de agora, Wilde será responsável pelo site da ASÁGUAS. 

• Gabriel informou que haverá o encerramento do INTERAGÊNCIAS no dia 28/11, 
com uma corrida marcada para às 9h. 

2. PLANO DE SAÚDE  

Haverá reunião neste dia, às 14h30m, dos servidores e CGGEP com a AllCare 
Administradora, para a apresentação das propostas de operadoras de planos de 
saúde para os servidores da ANA. 
 
Diante da possibilidade de retrocesso no que diz respeito à adesão dos servidores 
à(s) proposta(s) de plano(s) de saúde a ser(em) apresentada(s), decidiu-se que duas 
questões precisam ser apresentadas à ANA por parte da ASÁGUAS: há condições 
da ANA licitar nova operadora de plano de saúde? Há possibilidade de prorrogação 
do prazo de adesão à Amil, ou mesmo prorrogação do contrato atual com a Unimed? 
 
Decidiu-se que quando houver reunião da ASÁGUAS específica sobre o tema, 
deverão ser convidados colegas que participaram das negociações à época da última 
licitação para planos de saúde realizada pela ANA. 
 

3. MPOG - CADASTRO  

Luiz Henrique informou que irá ligar para o contato no MPOG, Marcelo Félix, para 
agendar uma ida, juntamente com Wilde, para a entrega da documentação pendente. 

 

4. INGRESSOS PARA O LIBERTY MALL 
 
Aprovada a proposta de se apresentar a carteirinha da ANA, ou outro possível 
documento, com um adesivo da ASÁGUAS para que o associado tenha direito ao 
ingresso de menor valor. 
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5. FESTA DE FIM DE ANO 

Marcelo irá verificar se há ainda disponibilidade da Mansão Monte Viedra para o dia 
11/12/2015, para que os servidores da ANA possam realizar a festa de fim de ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 


