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  7 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 11/11/2010 

Presentes: Ana Carolina,  Cristina, Márcio, Renata e Thierry. 

Ausentes: Cintia, Nelson e Agustin (viagem a serviço), Jacson (férias) e  Paulo Spolidório 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou ter recebido do Diretor Presidente a informação de que na 
reunião do dia 9/11 a Diretoria Colegiada da ANA decidiu que não fará a chamada 
antecipada dos Especialistas em Geoprocessamento, devido ao atraso na 
mudança. A previsão é que dia 29/11 a Diretoria Colegiada aprove a convocação 
dos remanescentes do concurso 3, a decisão seja publicada no DOU do dia 30 e 
a posse coletiva se dê no dia 10 de dezembro. 

• Cristina informou também que a Diretoria Colegiada da ANA apreciou na sua 
reunião de 9/11 o documento da ASPLA, que foi, em sua maior parte, aprovado. 
Segundo informado, as conclusões transferem a maioria das alterações para uma 
grande reforma estrutural a ser contratada como parte final do planejamento 
estratégico, e somente poucas alterações serão objeto de ações imediatas. A 
Diretoria informou que vai divulgar para a casa, o mais rápido possível, o 
documento e posições aprovadas.  

 
2. SITE  

Foi discutido o assunto do site e as seguintes propostas foram feitas para subsidiar a 
equipe que está trabalhando no assunto: 

- Manter espaços em separado para associados e não associados (toda a parte 
documental seria aberta somente para associados). – ASSUNTO A RESOLVER 
POSTERIORMENTE. 

- Manter o formato atual no que se refere à parte de arquivos de documentos, 
incluindo aqueles links da esquerda no item institucional. 

- Acrescentar no item da esquerda um link para os convênios, com as informações 
detalhadas sobre os mesmos. 

- Aperfeiçoar as ferramentas de discussão, criando um fórum especial para os 
debates técnicos 

Os principais problemas não são da estrutura, mas do administrador e do envio de e-
mails. 

   

3. CONVÊNIOS  

Renata foi definida como responsável por esta área na diretoria da ASÁGUAS. A 
princípio fará um levantamento dos atuais convênios existentes para organização de 
sua divulgação, controle de datas de vencimento dos convênios, etc. Ficou decidido 
que para novos convênios manteremos a posição de só firmá-los  quando  trazem 
benefícios para os associados, não havendo interesse em convênios com 
remuneração para a ASÁGUAS. 
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4. ADVOGADOS  

Foi realizada ontem reunião com o escritório de advogados. Na reunião o escritório, 
representado por  Rodrigo Torelly.e abaixo segue um informe da mesma. 

Na reunião  foi entregue relatório atualizado das ações da ASÁGUAS em andamento. 
Em relação ao informe anterior (anexo à ata da 6ª. reunião de 4/11) houve alteração  
em relação à ação da GDRH, para a qual tínhamos interposto embargos 
declaratórios, que foram recusados e o processo foi remetido para julgamento no 
TRF, aguardando distribuição do relator; também o processo da não incidência de IR 
sobre auxílio creche foi distribuído para a Sétima Turma do TRF  Ou seja, os 
processos encontram-se no TRF para julgamento sem previsão de data. 

R.Torelly levantou a importância de ingressarmos com ações referentes a causas 
para as quais já existe posição clara do judiciário; uma delas é a que se refere a 
incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio férias. Ficou de encaminhar 
outras propostas para deliberação da ASÁGUAS. 

Foi discutida também a possibilidade de proposta de ações de maior fôlego e 
levantamos questões de nossa carreira, tais como: ação contra a estrutura piramidal, 
discussão sobre subsídios e tempo contado para progressão no caso do nível B para 
classe especial. Dr. Torelly achou que a ação da pirâmide é muito plausível. Decidiu-
se que convocaremos uma reunião específica para discussão sobre a nossa lei e 
novas possibilidades de ações jurídicas. 

 

5. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados os novos sócios: Fernanda Figueiredo, Sérgio Renato Ávila H. de 
Rocha, Francisco Cordeiro de Andrade, Vitor Lustosa N. Cardoso e Francisco 
Rogério Oliveira. A Diretoria Administrativa ficou responsável por fazer a inscrição do 
número de associado, arquivar as fichas e tomar as providências para o desconto em 
folha da mensalidade da ASÁGUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


