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61a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(gestão 2018/2020) - dia 05.02.2020, das 11h às 13h

Sala sede da Aságuas – bloco L

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

Ausentes: Evânia Vieira, Simone Vendruscolo, Thamiris e Vinicius Vieira.

1. INFORMES:

 Reunião com o advogado: Será realizada reunião com o advogado
Dr. Leandro, do escritório Mauro Menezes e advogados, que presta
serviços à Aságuas, sobre as novas alíquotas previdenciárias
aprovadas na Reforma da Previdência. A reunião, que acontecerá hoje,
às 17h, na sala da Aságuas, é aberta a todos os associados, sendo
que já confirmaram a presença 13 associados, além de diretores da
associação. Anexo 1: Lista de presença.

 Diretoria ANA: Joaquim Gondim, atual superintendente da SOE foi
escolhido para atuar como diretor substituto enquanto o governo não
indica substituto para a vaga de Ney Maranhão (não preenchida desde
maio/2019). Ele ficará por 6 meses ou até que seja indicado e
aprovado pelo Senado um novo diretor. Caso não seja feita essa
indicação, o novo diretor substituto será Rodrigo F. Ferreira
(Superintendente SRE) e depois Humberto Gonçalves
(Superintendente SAS).

 PL de Saneamento: aprovado na Câmara dos Deputados em fins de
2019, o PL do Marco Legal do Saneamento foi enviado ao Senado.
Não há informações de como será a votação, que pode alterar o que
foi provado na Câmara. Neste caso, o PL será enviado de volta à
Câmara.

 Sala de Vidro: a sala sofrerá alterações para realizar transmissões ao
vivo das reuniões da DIREC da ANA para cumprir definição da lei das
agências. Segundo informado, a obra está prevista para este ano com
custo estimado de R$ 4 milhões.

 Calendário 2020: O calendário de mesa 2020 aprovado para ser
distribuído entre os associados já está pago e fica pronto até a próxima
semana. A distribuição será feita na sala da Aságuas.

 Manutenção das cortinas: Os diretores notaram com satisfação que
as cortinas da sala sede da Aságuas foram trocadas por novas.

 Atualização dos pagamentos: Levantamento de débitos está sendo
realizado e será finalizado até o final da próxima semana, o balanço
geral estará completo até o fim de fevereiro de 2020.
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2. INGRESSOS DE CINEMA

Foi deliberada a compra de 100 unidades de ingressos corporativos
Kinoplex. A compra de ingressos da rede Itaú será analisada
posteriormente a avaliação sobre a oportunidade de tal compra.

3. ATIVIDADES SOCIAIS E DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES.

O diretor Thierry informou que conversou com a Marcela (atual responsável
na GEGEP/ANA pelas ações referentes a Qualidade de Vida) e informou
que os valores orçados para as atividades Festa junina, Dia do Servidor,
Dia das Crianças e Natal Solidário, além do Dia da Mulher incluídos em
nosso planejamento foram propostos por ela. Na discussão, a maioria dos
diretores considerou alto o valor proposto para o dia dos servidores (R$
3.000,00), e ficou definido que ela seria consultada sobre o tipo de atividade
estava previsto para ser executada com este valor antes da decisão final
dos diretores.

A Coordenação e o planejamento das atividades acima citadas, serão
realizados pela diretora Thamiris em articulação com a Marcela. A Aságuas
será apoiadora dessas atividades, cuja promoção será da ANA.

4. RESPONSABILIDADE POR CONVÊNIOS:

Precisam ser definidas as pessoas estão responsáveis pelas tarefas
relativas a convênios definidas na diretoria, porque os convênios porque
estão ficando de lado e não sendo tereminados/assinados. Foi aprovada,
desde meados do ano passado a assinatura do convênio da ASSEJUS, e
ainda não foi feita, porque a proposta que a instituição nos enviou tornava a
Aságuas responsável pelo pagamento e não o associado. É necessário ligar
para ajustar e apresentar uma proposta de texto, para que a Aságuas não
fique intermediando a parte financeira do convênio com o clube ASEJUS. O
Diretor Valmir revisará o texto para sugerir que o pagamento seja realizado
por boleto e Aságuas ficará responsável por enviar uma lista atualizando os
associados em dia; diretor Valmir, após revisão do texto, juntamente com a
Thamiris entrarão em contato com a ASSEJUS para aprovação final do
novo texto.

5. Debates técnicos:

O ofício relatando os debates de 2019 e as datas dos de 2020 foi enviado e
recebemos a confirmação das reservas de sala. A data havia sido alterada para
12 de março, mesmo dia da AGO e precisará ser repensada. Sugestões de
temas: a) Sustentabilidade na Agência, como debatedor o auditor Eliomar, que
já foi coordenador de sustentabilidade em outro órgão. Foi discutido que talvez
não fosse o caso de um debate, mas outra atividade. b) Navegar é preciso com
Almir Klink, palestra que alguns associados sugeriram para o próximo debate;
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no entanto o custo da palestra é muito alto e não viável. Alguns diretores
pontuaram a sugestão de um tema lúdico para o 100º debate. O diretor Márcio
ressaltou que temas globais atraem mais pessoas. Balanço sobre o futuro da
ANA, o futuro da lei, mas faltam pessoas para falar sobre o assunto. Foram
considerados nomes de possíveis palestrantes. Bráulio Ferreira de Sousa Dias
para falar do meio ambiente, integração entre as agendas. Marcos Montenegro
para Saneamento. Para os recursos hídricos, Fábio Feldman e Marcos Von
Sperling. Assunto continua em discussão para deliberação em próxima reunião.

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas
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ANEXO 1 DA ATA 61 – lista de presença à reunião sobre alíquotas da
previdência
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