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59a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 20.01.2020, das 11h às 12:30 h 
SALA sede da Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá e Rosana Mendes, 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Simone Vendruscolo (licença capacitação e viagem), 
Thamires,  Valmir José de Macedo (férias) e Vinicius (Lic. Capacitação).  

 

1. INFORMES: 

 Cristina informou sobre troca de mensagens com a advogada Marcelise 
por whatszap sobre a proposta do governo de nomear militares 
aposentados para trabalharem com 30% de acréscimo às 
aposentadorias no INSS. Há forte reação das organizações dos 
trabalhadores. Anexo Nota da FONACATE sobre o assunto, a ser 
divulgada aos associados. 

 Cristina informou que estará viajando de 23 de janeiro até 4 de fevereiro 
(volta ainda não definida). 

 Thierry informou que estará fora da ANA todas as segundas feiras de 
fevereiro. 

 

2. BALANÇO DA REUNIÃO COM DP.   

Foi feito um balanço da reunião com a DP, realizada em 13/01/2020. 
Todos estiveram de acordo que a DP quer apoio entre os servidores, visto 
que o projeto de sair da ANA parao Judiciáriofalhou. Entretanto ela não 
ofereceu nada para negociar e abriu a palavra para nos pronunmciarmos. 
Os diretores consideraram que devemos apresentar propostas de ações 
conjuntas (desenvolver a idéia do cronograma).  

3. BALANÇO DE ATIVIDADES. 

Cristina informou que está em elaboração o balanço de atividades, 
faltando ainda a solução de problemas como atas faltantes, a ser 
verificado com a Jaqueline (problema resolvido). Entretanto, no 
levantamento feito, foram verificadas a necessidade de definição de 
ações propostas em 2019 que não foram realizadas, ou foram 
incompetas, a saber: 1. Debates técnicos, menor número de debates, 
definição dos temas em cima da hora, adiamentos, constantes; 2. 
Atuação da Aságuas na questão do Saneamento, foi definido que se 
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criaria uma comissão que apresentaria propostas para debater com a 
Cãmara, isto não foi feito, que encaminhamento se dará a esta questão? ; 
3, Balanço das alterações no site: discutir na diretoria da Aságuas; 4. 
Comunicação com os associados: assegurar boletins com frequência 
definida/ definir responsabilidades/ ter ou não ter comunicação constante 
com não associados. Temas para constarem das próximas discussões e 
avaliações para o planejamento.  

4. FINANÇAS  

Foi discutida a idéia de inserir nos balanços financeiros as dívidas de 
mensalidades. Cláudia ficou responsável pelo seguinte levantamento, a 
ser apresentado nas próximas reuniões; 

1. Relação das pessoas que se desfiliaram com dívidas; nomes, datas e 
dívidas 

2. Relação dos associados que mantêm dívidas antigas, para os quais foi 
enviada cobrança, mas que nunca responderam nossas mensagens: 
relação dos nomes, dívidas cobradas e valores e períodos de dívidas 
até 31 de dezembro de 2019. 

3. Relação de associados que pagaram dívidas anteriores a 2018, mas 
não se inseriram no Débito em folha e passaram a ter débitos ; relação 
dos nomes, valores e prazos devidos. 

4. As três relações acima incluirão todos os associados que têm dívidas 
com a Aságuas. Deve ser também informado o número total de 
associados em 31 de dezembro, quantos têm desconto em folha e 
quantos pagam por boleto ; a diferença entre o total de associados e 
os pagantes deve corresponder ao número de devedores. 

Após o levantamento das dívidas será encaminhada ofício aos 
devedores 2 e 3, com AR, informando dívida e propondo negociação e 
informando que sera encaminhada proposta advertência na AGO para 
atendimento a previsão estatutária. 

Após o levantamento de todas as dívidas inserir no balancete de 
dezembro o item dívidas anteriores de mensalidades. 

Fazer um levantamento do total obtido em 2019 referente a 
pagamento de dívidas anteriores e discutir em próximas reuniões 
como colocar essas informações em balancetes, sem os nomes, mas 
ligados a uma lista de nomes para posterior pagamento. 

. 

5. DEBATES TÉCNICOS  

Foi feita uma avaliação sobre os debates técnicos em 2019, todos com 
grande participação e de excelente qualidade, mas reconheceu-se a 
necessidade de este ano ter um planejamento maior na definição de 
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temas, palestrantes e datas, de forma a se assegurar a realização de 6 
debates em 2020. A se ressaltar que na reunião com a DP esta 
manifestou desejo de participar dos debates técnicos. 

O próximo debate técnico será o 100º. Foi proposta a realização de um 
debate sobre o tema Balanço dos 20 anos da PNRH, ação da ANA na sua 
implantação. Foram também propostos os temas Saneamento, com os 
atores (Abes, Em´resas, Privadas, etc) e de pois o tema Como a ANA 
pode contriuis para a questão do saneamento. 

Foi definido que o debate 100 será em março, Na próxima reunião essa 
discussão continuará para definir o planejamento.  

A proposta da diretoria Tecnico Científica é da realização dos debates 
técnicos em Março/Maio/Fim de Junho / Agosto Outubro e Dezembro.  

 

6. DEFINIÇÂO DASA REUNIÕES EM FEVEREIRO 

Tendo em vista que Thierry estará fora todas as segundas-feiras de 
fevereiro e que Cristina estará fora até a primeira semana, foi proposto 
que na reunião do dia 27/01 se faça um calendário de reuniões em 
fevereiro para completar o planejamento e o balanço, Cláudia também 
estará de licença em parte deste tempo.  

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas 
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