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54a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –29/02/2016 

Local:   SIA –sala 302 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Gabriel, Ney e Wilde 

Ausentes:  Fabiano, Gaetan, Luis Henrique, Marcelo e Maurren. 

 

1. INFORMES  

• Ney informou ter enviado e-mail da ASÁGUAS ao Vicente informando questões 
relativas a P & P (Anexo I).  

2. QUESTÕES JURÍDICAS/ PLANTÃO JURÍDICO / REUNIÃO PLANO SAÚDE  

Foi discutida a preparação da reunião com os advogados, a se realizar amanhã 
01/03, às 16h, na sede da ASÁGUAS. A pauta será: Progressão e Promoção, Plano 
de Saúde, Relatório de Ações, Ações para AGO e Contrato. Para esta reunião foi 
enviado e-mail a todos os atingidos citados no ofício da GEGEP, acompanhado de 
cópias dos ofícios da ASÁGUAS, das respostas da CGGEP e dos pareceres de 
nosso escritório (dois, um de agosto de 2015 e outro de dezembro de 2015), além de 
cópia do parecer da PGE de fevereiro de 2016. 

No Anexo II encontra-se um resumo da reunião realizada. 

Foi também discutido o ofício 17/2016/CGEGEP, enviado pelo CGEGEP em resposta 
ao ofício 05/2016 da ASÁGUAS. Constatou-se que algumas questões tiveram suas 
respostas incompletas e que seria enviado ainda esta semana ofício solicitando 
informações sobre a quem se refere a resposta 2 (se aos 41 ou somente aos quatro 
citados na resposta 3) e também será solicitado a documentação citada no item 2 
para verificarmos o que de fato foi informado às pessoas. 

3. ACORDO DE COOPERAÇÃO NO COMPLEXO DO CERRADO 

Gabriel informou ter participado de reunião de membros do condomínio no complexo, 
por solicitação de Marcelo. Na reunião foi decidido se fazer um Acordo de 
Cooperação entre as instituições do Complexo para promoção de ações conjuntas 
(edição de \Livro de Libras, uso do auditório da PRF/ANA/AEB/MCT MDA, 
CENSIPAN etc).  

Gabriel informou que a reunião é de instituições e não tem sentido a participação da 
ASÁGUAS, a não ser para discutir pautas específicas, visto que as demais 
Associações não participam, com o que concordaram os demais presentes. 

4. DESFILIADOS 

Foi apresentada, após levantamento feito pelo Wilde, a lista de associados que 
solicitaram desfiliação em dezembro, abaixo reproduzida; 

• Fábio Vicente Ferreira 

• Othon Fialho de Oliveira 
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• Marcos Rollemberg Rollo 

• Maria Leonor Batista Esteves 

• Vivyanne Graça de Melo 

• Sérgio Renato Ávila Glasherster da Rocha. 

Todas as desfiliações foram aprovadas a partir de dezembro e será enviado ofício a 
cada um dos solicitantes com esta informação. A maioria dos solicitantes está em dia 
até novembro /2015, entretanto os sócios Fábio e Sérgio devem o período setembro 
a nov/2015 e no ofício de aceitação da desfiliação deles esta informação da dívida 
constará.   

 

5. PLANEJAMENTO ASÁGUAS 

Foi feita uma revisão do planejamento já discutido em reuniões anteriores que 
resultou no Anexo III. 

Ficaram para ser resolvidas na próxima reunião, da qual serão parte da pauta: 

• Festa de 2 de abril – deverá ser apresentado pela Diretoria Social pelo 
menos mais um orçamento de churrasqueiro, para se definir o orçamento 
final e os valores a serem cobrados de sócios e não sócios e o subsídio 
que haverá para a festa. 

• Seminário – definir quando será realizado, objetivo e conteúdo. 

• Concurso fotografias – Brandina apresentará proposta 

• Mesa Redonda  - definir tema e período. 

 

6. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Foi aprovada a convocação da AGO para o dia 23 de março, com a pauta a seguir:  
1. Informes  
2. Prestação de contas referente ao ano de 2015 e planejamento para 2016.  
3. Autorização para ingresso de ações judiciais coletivas referentes aos as-

suntos a seguir: a.  férias para quem esteve de licença capacitação; b. Pla-
no de Saúde: ação contra a ALLCARE; c. Plano de Saúde: ação contra rea-
juste do GEAP; e d. contra a Resolução no 559/2015, referente a Progressão 
e Promoção. 

4. Outros assuntos. 

Decidiu-se que cada Diretor responsável pelos Informes (informe de ações e Informe 
financeiro) preparará um resumo a ser discutido e aprovado na diretoria da 
ASÀGUAS enviado aos associados até dois dias antes de AGO, para auxiliar as 
discussões e diminuir o tempo do item 2, tendo em vista várias ações a discutir. 
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ANEXO I À ATA 54 DA ASÁGUAS 
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ANEXO II Á ATA 54 DA ASÁGUAS 

 

Resumo de reunião da ASÁGUAS com advogados e servidores atingidos 
pela edição da Resolução 559/2015. 

Presentes:  

Advogados (Rodrigo Castro, Adovaldo Medeiros Filho e Nathália Mônica); 

Diretoria da ASÁGUAS (Ney, Wilde e Cristina) e  

A  

ssociados (Daniel Jordão de M. Rosa, Wagner Martins Vilele, Claudio pereira, 
Laura Viana, Ilmar Meirelles de Magalhães, Alexandre Lima Teixeira e Paulo 
Breno de M.Silveira). 

 

A primeira parte da reunião 9 de 16 às 17 h)  contou somente com a presença dos 
advogados e membros da Diretoria da ASÁGUAS e tratou de: 

  

1. Entrega pela escritório de advogados de Relatório de Ações em andamento e 
compromisso de enviar o Relatório em meio magnético à ASÁGUAS;  

2. Plano de Saúde: informe de que foi ganha a liminar em processo da colega 
Teresa contra a AMIL; discussão sobre a possibilidade de ingresso de ação 
judicial contra a ALLCARE (pela descontinuidade dos contratos AMIL) e GEAP 
(contra reajuste de 35%) que foram consideradas procedentes pelos advogados 
e propostas na pauta da próxima AGO da ASÁGUAS.  
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3. Definição das ações judiciais que serão propostas na AGO, a saber: a. Direito de 
adicional de 33% nas férias de quem teve licença capacitação; b. Plano de 
saúde, contra ALL CARE (pela descontinuidade na prestação de serviço); c. 
Plano de Saúde : contra ao reajuste da GEAP e d. P & P. 

A primeira parte da reunião encerrou-se e iniciou-se a segunda parte, referente 
ao item Progressão e Promoção, a qual contou com a presença dos colegas 
acima listados. 

Foi feito um breve histórico do problema, surgido após a edição da Resolução 
559/2015. A ASÁGUAS encomendou dois pareceres contestando em especial o 
art. 8º , inciso 5º da Resolução (agosto 2015 e dezembro 2015), ambos 
encaminhados à diretoria da ANA. A ASÁGUAS reuniu-se duas vezes com a 
GEGEP, sem resultado algum. A ASÁGUAS reuniu-se duas vezes com o DP (28 
de agosto de 2015 e 15 de fevereiro de 2016); a posição do DP é que somente 
alteraria a Resolução se a PGE emitisse parecer de conteúdo diferente. Por fim, 
a ASÁGUAS solicitou informações sobre os atingidos, os meios de comunicação 
etc à GEGEP, que resultou na Comunicação interna 017/2016/CGEGEP 
recebida pela ASÁGUAS. 

O assunto foi discutido, sendo consenso que deve-se atuar tendo como questão 
central a alteração do conceito que confunde capacitação com titulação, mas  
também foi ressaltada a questão da edição de resolução que altera decisão 
administrativa do passado e não se deve esquecer a história particular da ANA 
nesse assunto e o fato da interpretação da PGE da ANA pretender retroagir para 
prejudicar pessoas que foram progredidas com regras anteriores e não lhes foi 
dado direito de  opção.  

Foram aprovadas os seguintes encaminhamentos:  

1. Fazer um abaixo assinado pela revogação do inciso 5o do artigo 8º da 
Resolução 559/16. O AA deverá ser utilizado como instrumento de ação política 
no meio dos servidores e de negociação com a Diretoria e deve-se coletar o 
máximo possível de assinaturas, após o que será encaminhado à Diretoria e  

2. Encaminhar para aprovação na AGO a aprovação de ação judicial.  
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ANEXO III à ATA da reunião 54 da ASÁGUAS (gestão 2014/2016) 
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Diretoria Executiva -                    

Reunião com Fórum/Sindicato -                    

Reunião Diretoria -                    

Reunião com DIREC/ANA -                    

Eleição gestão 2016-2018

Seminário 5.000,00      5.000,00          

Assembleia Geral dia 23 -                    

-                    

Diretoria Administrativa -                    

Organização dos arquivos eletrônicos -                    

Organização da sala -                    

Cadastramento MPOG 1.000,00    1.000,00          

Acompanhamento ações judiciais -                    

Boletim Aságuas -                    

-                    

Diretoria Financeira - DESPESAS REGULARES (Estimativas com base nos valores praticados em 2015. Podem ser majoradas, se reajustadas por índices contratuais) -                    

Assessoria contábil 400,00       400,00       400,00       400,00          400,00          400,00             400,00            400,00          400,00           400,00            400,00          800,00           5.200,00          

UOL Host (provedor site) 300,00             300,00           600,00              

Tarifas bancárias 80,00         80,00          80,00          80,00            80,00            80,00               80,00              80,00            80,00             80,00              80,00            80,00              960,00              

Assessoria jurídica 1.250,00    1.381,00    1.381,00    1.381,00      1.381,00      1.381,00         1.381,00        1.381,00      1.381,00       1.381,00        1.381,00      2.762,00        17.822,00        

Site eletrônico 200,00       200,00       200,00       200,00          200,00          200,00             200,00            200,00          200,00           200,00            200,00          200,00           2.400,00          

-                    

Diretoria Social Esportiva -                    

Festa 1º semestre 7.000,00      7.000,00          

Festa Final de Ano 7.000,00      7.000,00          

Festa das crianças -                    

Festa São João (apoio à ANA) -                    

Torneios Secura e Olimpiana 750,00          750,00          750,00             750,00            3.000,00          

Interagências 300,00          300,00           300,00            300,00          1.200,00          

Concurso de fotografia

-                    

Diretoria Técnico Cientítica -                    

Mesa Redonda - Crise e Regulação 4.000,00      4.000,00          

Mesa Redonda - tema a definir 4.000,00       4.000,00          

Debates Técnicos 1.734,02    1.500,00      1.000,00        4.234,02          

-                    

Outras despesas 150,00       150,00       150,00       150,00          150,00          150,00             150,00            150,00          150,00           150,00            150,00          150,00           1.800,00          

Despesa estimada 2.080,00    3.945,02    3.211,00    11.461,00    6.961,00      3.261,00         2.961,00        7.511,00      6.511,00       3.511,00        9.511,00      4.292,00        65.216,02        

Receita estimada 12.857,14  12.857,14  12.857,14       12.857,14     12.857,14      64.285,70        

Saldo mensal acumulado -2.080,00 6.832,12 16.478,26 5.017,26 -1.943,74 7.652,40 4.691,40 -2.819,60 3.526,54 15,54 -9.495,46 -930,32 -930,32 

Programação de Atividades e Orçamentárias ASÁGUAS - 2016
TOTAL 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO  2015 

RECEITAS VALOR (R$) DESPESAS VALOR (R$) 

MENSALIDADES 62.694,00 Apoio mobilizações/Forum 1.000,00 

REC.FINANCEIRAS 1.000,00 Aquisições equipamentos, bens   

INTERAGêNCIAS 15.000,00 Assessoria Jurídica 15.500,00 

OUTRAS 1.000,00 Comunicação (site, boletins)                 2.400,00  

TOTAL 79.694,00 Diversos(certidões, tx, etc)                 1.000,00  

 

Contabilidade                 5.200,00  

 

Eventos:   

 

Debates Técnicos                 4.234,02  

 

Mesas Redondas                 8.000,00  

 

Seminário                 5.000,00  

 

Festas               14.000,00  

 

Olimpiana e Torneio Secura                 3.000,00  

 

Outros                 1.800,00  

 

TOTAL 61.134,02 

 


