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60a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 27.01.2020, das 11h às 12h30 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Jorge Thierry, Márcio Rosa Rodrigues, Rosana Mendes e Valmir 
José de Macedo. 
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves (licença), Evânia Vieira, Maria Cristina 
de Sá (viagem), Simone Vendruscolo (licença capacitação e viagem), Thamiris 
e Vinicius Vieira (licença capacitação). 

 

Participação: Jaqueline (estagiária) 

 

1. INFORMES: 

Ausência: O diretor Thierry informou que não estará presente em todas as 
segundas-feiras do mês de fevereiro porque estará em viagem a trabalho e 
depois entrará de férias. 

 

2. DELIBERAÇÕES: 

Debate técnico: Deliberou-se pela realização de 5 debates técnicos para este 
ano, a serem realizados às quintas, nas datas de 19 de março, 14 de maio, 6 de 
agosto, 1º de outubro e 26 de novembro. A diretora Rosana comprometeu-se 
em, ainda esta semana, minutar o ofício a ser encaminhado pela Aságuas à 
presidência da ANA com o levantamento dos Debates que foram realizados em 
2019 e a previsão de debates para 2020 (apenas as datas, sem menção ainda 
aos temas a serem debatidos). 

Previsão de receitas e despesas Aságuas 2020: O documento, cuja minutas 
foi entregue em reunião anterior pelo diretor Vinicius, foi revisado e recomenda-
se à Diretoria Financeira acrescê-lo das seguintes previsões: (a) no item 
“despesas a confirmar”, subitem “passagens/hospedagem palestrantes Debates 
Técnicos”: acrescentar  previsão de diárias e passagem para debatedores nos 
meses de março, maio, agosto, outubro e novembro de R$ 1.000,00 por debate; 
no subitem “Aquisição de equipamentos” acrescentar “e/ou serviços” (“Aquisição 
de equipamentos e/ou serviços” e passar o valor previsto no mês de fevereiro 
de R$ 3.000,00 para R$ 600,00 (pensando na contratação de um técnico para a 
formatação do computador e revisão dos softwares instalados; no subitem 
“outras despesas” suprimir o valor de R$ 1.000,00 previsto para o mês de janeiro 
e inserir o valor de R$ 2.000,00 no mês de fevereiro e de R$ 2.000,00 no mês 
de novembro (esses valores foram pensados para confecção de calendários 
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“Aságuas” para seus associados, para o ano em curso e, em novembro de 2020, 
para o ano de 2021). Por fim, solicita-se que seja indicado nos subitens do item 
“Despesas Eventuais”, quando for o caso, o respectiva UORG da ANA que será 
responsável pela implementação do evento (ex.: “Dia internacional da mulher” - 
COAPE/CGGEP/SAF.  

Calendário Aságuas 2020: Foi concordado entre os diretores a confecção de 
um calendário de mesa do ano de 2020 para os associados da Aságuas. Foram 
realizados 3 orçamentos e o mais baixo foi de R$ 1.570,00, incluindo a arte, 
edição, impressão e montagem de 500 unidades (valor unitário: R$ 3,14 – nas 
demais propostas esse valor variava de R$ 8,00 a R$ 10,00 a unidade). No 
entanto, a prova de arte encaminhada não contempla a impressão de um 
calendário em uma folha para o ano anterior (2019) e para o próximo ano (2021). 
Os diretores acham importante o calendário também contemplar o ano anterior 
e posterior, mas a gráfica não altera o padrão de calendário proposto (prima em 
branco com 6 folhas – um mês em cada lado – sem possibilidade de impressão 
no suporte em cartolina) para adicionar os anos de 2019 e 2021. A alteração 
seria apenas possível por meio de um autocolante e seria necessário imprimir 
por metro quadrado, saindo a cerca de R$ 30,00/m2 com aproximadamente 60 
etiquetas cada (o contratado vai enviar um orçamento). Outra opção seria 
diminuir o espaço nos meses de janeiro e dezembro e encaixar os respectivos 
calendários anuais (2019 e 2021). O contratado fará uma versão para análise, 
ressaltando que os números (dias) nas respectivas folhas correm o risco de se 
tornarem ilegíveis.  

Cortina da sala sede da Aságuas: Não será necessária a realização de um 
orçamento para a cortina na sala da Aságuas. O diretor Vinicius nos informou 
que já acionou a SAF e que esta procederá ao reparo/substituição e 
complementação da cortina existente. 

Compra de um sofá para sala da Aságuas: O diretor Thierry apresentou alguns 
orçamentos da loja Tok&Stok, ora em liquidação, de sofás em couro. A proposta 
é que se tenha um sofá na sala da associação tanto para aumentar o número de 
assentos para reuniões como para uso dos associados (descanso no horário de 
almoço, por exemplo). Os valores variam entre R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 reais 
para um sofá de 3 lugares. No entanto, avaliou-se que não havia, no momento, 
necessidade de tal aquisição.  

Ingressos de cinema: Devido ao período de férias e à demanda de servidores 
por ingressos de cinema, a estagiária Jacqueline irá entrar em contato com a 
rede Kinoplex para se informar sobre o valor e a quantidade mínima para compra 
de ingressos corporativos, tendo em vista que esta é a rede de cinemas mais 
procurada pelos servidores. Informou também restarem apenas 2 ingressos da 
rede Itaú para venda (prazo de validade: 13/2/2020). 

Questões judiciais: A pedido do diretor Valmir, o diretor Thierry vai em contato 
com o escritório de advocacia Mauro Menezes (Dr. Leandro) para se informar 
sobre a oportunidade do ajuizamento de ação da associação referente ás novas 
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alíquotas previdenciárias. O diretor Valmir lembrou que várias entidades já 
tomaram providências judiciais a respeito. Deverá ser-lhe solicitado também 
informações acerca do ajuizamento da ação sobre progressão e promoção, já 
autoriza por assembleia da Aságuas. Por fim, solicitaremos também a presença 
do advogado para a realização de uma conversa com os associados na sala da 
Aságuas acerca da reforma previdenciária e, especificamente, das alterações 
das alíquotas previdenciárias e uma palestra aos servidores sobre a proposta de 
reforma administrativa em discussão no Congresso e sobre a questão de 
servidores na ANA em decorrência da futura aprovação do marco do 
saneamento (novas atribuições para a Agência sem a respectiva contratação da 
força de trabalho necessária).  
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