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57a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –29/03/2016 

                                                          SIA – sala T2 

Presentes: Cristina, Fabiano, Gabriel, Gaetan,  Marcelo, Ney e Wilde 

Ausentes: Brandina,  Luis Henrique (prob. saúde) e  Maurren. 

 

1. INFORMES  

• Marcelo informou ter tido contato com a empresa Global referente a Planos de Saúde, que diz 
ter melhores condições sobre os planos apresentados. Foi decidido que serão encaminhados 
para a GEGEP que é quem contrata ou não os planos. 

• Marcelo informou que há um desejo do MMA de fazer conjuntamente com a ASÁGUAS a 
corrida do OLIMPIANA. A questão foi encaminhada à equipe coordenadora do evento. 

• Luiz Henrique informou que as pendências de assinatura com o MPOG continuam na mesma. 

2. CURSO DE INGLÊS  

Alguns colegas solicitaram intervenção da ASÁGUAS tendo em vista que com as alterações 
de horários de métodos do acordo da ANA com a Thomas Jefferson, estão sendo obrigados a 
compensar horas de aula de Inglês. O assunto foi discutido e não havia clareza dos presentes 
sobre as normas em vigor, mas houve o entendimento de que se as aulas de Inglês são 
consideradas capacitação deveriam ser contadas como horas de trabalho. Decidiu-se fazer 
reunião de esclarecimento com a GEGP sobre o assunto e encaminhar essa reivindicação. A 
reunião foi feita após a reunião da ASÁGUAS e anexo encontra-se e-mail com o resumo da 
mesma feito pelo Gaetan (Anexo I). 

 

3. DEBATES TÉCNICOS. 

NA AGO foi solicitado por vários colegas, especialmente da SPR, que a diretoria da 
ASÁGUAS revisse a posição tomada na 55ª reunião de manter os Debates Técnicos este ano 
no SPO e deixar para a próxima gestão a organização de debates técnicos no SIA. O assunto 
foi discutido, todos acharam que merecia pelo menos se experimentar a proposta, mas optou-
se por esperar a participação da Brandina, diretora responsável da área,  para revisão da 
decisão.  

4. FESTA  

Gabriel informou que já foram contratados o buffet, local e banda. Já foi feito depósito de R$ 
5.000,00 para o buffet e R$ 1.500, para o local (Vila Viendra). Ainda não se tem o custo total, 
pois faltam algumas contratações (brinquedos de crianças e outros). 

 

Decidiu-se:  

1. Será organizado controle estrito das entradas, ficando Gabriel e Marcelo responsáveis e 
autorizados, inclusive, a contratar guarda para tal; deverão apresentar relato circunstanciado 
da lista de presentes ao Dir. Financeiro; 



 
 

Ata reunião 57 – 29/03/2016 – ASÁGUAS                                                                       02/07 
 

 

 2.Serão pagos com dois ingressos os servidores (x e y) que fizeram a arte dos cartazes e do 
convite;  

3. Serão providenciados sete convites grátis para a Bandana; Márcio Bonfim fornecerá a lista 
das setes pessoas da Bandana. 

4. Os associados e seus acompanhantes pagarão R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia, para 
crianças entre 6 e 12 anos); 

5. Os terceirizados pagarão o valor de associados e os demais não associados pagarão R$ 
70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia). 

6. o Diretor Financeiro fará um levantamento na quinta para verificar como está o andamento 
das vendas de convites. 

5. DESFILIAÇÃO  

Foi aprovada a desfiliação de Cyro Garcia   . (e-mail em anexo, Anexo II) . Gaetan solicitará o 
envio de carta assinada por ele para constar dos arquivos. 

 

6. AVALIAÇÃO DA AGO  

Foi feita avaliação da AGO; considerou-se a presença boa (37 associados) e a participação 
nos debates também. Alguns assuntos foram pautados para a diretoria discutir/ encaminhar, 
tais como: CREA/ site ou blog/ iluminação no Complexo SPO após as 18 h.  

Fabiano informou que não procede a crítica do Conselho Fiscal sobre prazos de entrega dos 
balancetes, visto que os do primeiro semestre de 2015 foram encaminhados em outubro/2015 
e os do segundo semestre foram encaminhados em janeiro; entretanto o CF solicitou o 
parecer do contados antes da análise e o contador, apesar de ter recebido a documentação 
em janeiro só a devolveu cerca de 15 dias antes da AGO. 

Foram feitas críticas á parte final da AGO quando a questão da ação coletiva x individual 
sobre a chamada isonomia de gerentes foi questionada pelo colega Luciano Meneses que se 
descontrolou e fez críticas indevidas, das quais se desculpou por escrito após a AGO (e-mail 
anexo III). O encaminhamento do assunto foi de que se alguns colegas divergem do 
encaminhamento dado pela diretoria da ASÁGUAS ao assunto (Anexo IV, e-mail enviado ao 
Luciano Menezes antes da AGO) devem se articular e propor reabertura da discussão com a 
diretoria; aguarda-se esta ação. Wilde considera que um ganho da AGO é entender a 
diferença entre ação coletiva e individual e que devemos criar condições para que as pessoas 
não sejam reféns dos cargos que ocupam. 
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ATA 57 –gestão 2014/2016 ANEXO I 
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ATA 57 – gestão 2014/2016 – ANEXO II 
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ANEXO III _ ATA 57 – gestão 2014/2016 - 
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ANEXO IV -  ATA 57 – gestão 2014/2016 

 


