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  17 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 01/03/2011 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Márcio, Paulo Spolidório, Renata e Thierry 

Ausentes: Jacson, Nelson (férias) 

 
1. INFORMES 

• Paulo Spolidório informou que foi realizado, com a presença de cerca de 20 
pessoas, o debate técnico previsto para 25/02. Informou também que a GEGEP 
confirmou a intenção de incluir os debates técnicos da Aságuas no rol dos 
eventos pré-aprovados para a capacitação dos servidores, já constando no Plano 
Anual de Capacitação, aprovado na reunião da DIREC do dia 28/02/2011. 

• Cristina informou que recebeu o e-mail do associado Paulo Breno (ANEXO I), com 
considerações acerca do anunciado descredenciamento de serviços vinculados 
ao Plano Amil 20. Decidiu-se enviar ofício à GEGEP com as perguntas e 
sugestões do colega. 

• Foi decidida a divulgação para os servidores de novo prazo para adesão a planos 
da AMIL, superiores ao Plano 20, entre 01 e 31/03/2011, sem prazo de carência. 

• Hoje haverá reunião do CAD. Deve-se solicitar informações sobre as decisões. 

 
2. COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO  

Foi feita uma avaliação de se enviar ou não ofício sobre o assunto e decidiu-se, apesar 
do e-mail já encaminhado pelo Agustin, enviar formalmente ofício com a indicação da 
Elisabeth Juliatto. (Anexo II). 
Em relação aos pontos focais nas Superintendências relacionados ao Comitê Gestor 
de Capacitação, recebemos informação que a lista enviada pela GEGEP foi aprovada 
na reunião de ontem da Diretoria Colegiada. Em algumas Superintendências (SGI, 
SIP, NHI) houve reunião interna e conseguiu-se influir na indicação de nomes; na 
maioria não se conseguiu influir e os nomes foram indicados pelos Superintendentes. 
 
 

3. PLANEJAMENTO 2011 
 
Programação da Diretoria Social: 
Previsão de R$ 8.000,00 para custeio de eventos: 

• Realização de Churrasco – 2 de abril 

• Festa Junina – articular com o Fórum de Associações de Servidores para 
realização de festa conjunta. 

• Sinucana – outubro 

• Festa de final de ano – 2 de dezembro  
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Programação da Diretoria Esportiva: 
 

A.  Futebol 

• 02/02/2011 – Confronto futebol society “SIA X MCT” (Organização) 

• 25/02/2011 – Confronto futebol society “CASADOS X SOLTEIROS” (Organização 
– Churrasco 10 reais associados) 

• 25/03/2011- Confronto futebol society “Regional” (Organização- Churrasco 10 
reais associados) 

• ABRIL E MAIO – “III Torneio Secura” (Organização e Patrocínio) – custo previsto 
R$ 1.000,00 

• 28/10/11- Confronto futebol society “Regional” (Organização- Churrasco 10 reais 
associados 

• 25/11/11 - Confronto futebol society “CASADOS X SOLTEIROS” (Organização – 
Churrasco 10 reais associados) 

• OUTUBRO E NOVEMBRO – Campeonato de futebol society organizado pelo 
IBAMA com a participação do MMA, Chico Mendes e ANA (Organização da 
Equipe) 
 

B. Realização da “OLIMPIANA” – MAIO/JUNHO E JULHO “Vôlei, Basquete, Tênis, 
Xadrez, Dama, Tênis de Mesa e Corrida” (Organização e Patrocínio – compra de 
material esportivo e reforma da quadra poliesportiva) Custo previsto em aquisição de 
material esportivo: R$ 3.500,00 
 

C. Organização, com as demais Associações do INTERAGÊNCIAS 2011 – 
AGOSTO E SETEMBRO/OUT (Organização) 

 

D. Marcação do tênis na quadra Poliesportiva (MCT – fornece mão de obra)            
R$ 1.500,00 
 

Programação da Diretoria Administrativa: foi aprovado incluir na previsão 
orçamentária um valor de R$ 1000,00 para aquisição de equipamentos (possivelmente 
máquina fotográfica e HD externo). A mudança geral nos serviços do sítio da 
ASÁGUAS na internet, devido às falhas e limitações que vem apresentando, objeto de 
discussão e consenso em reuniões anteriores, deve ter um custo entre R$3.500,00 e 
R$6.000,00, segundo as propostas orçamentárias obtidas até o momento. 
 
Programação da Diretoria Técnico-Científica: As atividades da DTC incluem os 11 
Debates programados com apresentações de servidores da própria Agência, com os 
quais está previsto um dispêndio de R$800,00 com lanche, e em duas Palestras com 
convidados extra-agência, uma das quais com a participação de convidado de outro 
estado, com previsão adicional de despesas de passagens e hospedagem em torno de 
R$1.000,00 
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4. NOVOS SÓCIOS 
 

Foram aprovados os novos sócios abaixo relacionados: 
1. André Cesar Maura Onzi 
2. Carlos Eduardo Jeronymo 
3. Diego Liz Pena 
4. Flávia Carneiro da Cunha Oliveira 
5. Flávia Cristina Canêdo Ramos 
6. Frederico Moyle Baeta de Oliveira 
7. José Ivan Maria de Oliveira Filho 
8. Juliana Dias Lopes 
9. Lucas Braga Ribeiro 
10.  Marcos Rollemberg Mollo 
11.  Priscila Monteiro Gonçalves 
12.  Mariana Braga Coutinho 
13.  Tiago Souza Reis da Fonseca 
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Anexo I – Ata da 17ª reunião (01/03/2011) 

 

 

Anexo II 

 


