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  15 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 08/02/2011 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Jacson,  Paulo Spolidório e e Thierry,   

Ausentes: Márcio, Nelson (viagem a serviço) e Renata.   

 
1. INFORMES 

• Thierry informou que foram encaminhadas oito propostas de debates técnicos e a 
Diretoria Técnica está organizando o calendário de 2011; já foram tomadas todas 
as providências de solicitação da sala de vidro para os debates. 

. 
2. PLANEJAMENTO 2011  

Foi discutido o planejamento 2011, tendo sido aprovadas as seguintes ações: 

I. Assembléias Gerais Ordinárias (AGO): 

• 15 de março - AGO de prestação de contas (Cristina ficou responsável por 
preparar o balanço a ser apresentado e Agustin fará a parte do balanço 
financeiro e, a partir das ações de planejamento aprovadas, fará um 
planejamento orçamentário para 2011) 

• 15 de setembro - AGO para eleição do Conselho Fiscal (é necessário a 
nomeação pela Diretoria da Comissão Eleitoral até 60 dias antes dessa data -  
até 15 de julho, portanto). 

 

II. Seminário 

• Organizar o IV Seminário da Aságuas, em moldes similares ao primeiro, tendo 
em vista que o nosso quadro de servidores efetivos dobrou. Os objetivos do 
Seminário são preparar os servidores para o processo de mudanças 
estruturais em curso (organização por processo) e reafirmar/rediscutir as 
linhas de ações definidas no i Seminário. 

• Realização prevista: Maio ou Junho (custo previsto: R$ 5.000,00) 

 

III. Lutas políticas 

• Priorizar em 2011 as lutas referentes às nossas carreiras, com destaque para 
a luta pelo fim da pirâmide (a ser travada no plano jurídico e político) e a luta 
em defesa dos subsídios. 

• Fortalecer o Fórum de Associações de Servidores das Agências. 

 

IV. Questões jurídicas 

• Organizar reunião com os advogados em fins de março/início de abril para o 
debate sobre ações possíveis no que se refere à nossa lei de carreira, como 
por exemplo, ação pelo fim da pirâmide 
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• Realizar Assembléia após a reunião acima  para aprovação dos processos a 
ingressar na justiça coletivamente: ação contra o desconto indevido do INSS 
nas férias e 13º e  as demais ações resultantes da discussão acima citada. 

 

V. Diretoria Técnico Científica  

• Organizar os debates técnicos mensais. 

• Organizar um ou dois debates técnicos mais amplos  em 2011, voltados para 
temas em destaque, com participação de debatedores de fora da ANA. 

 

VI. Diretoria Administrativa 

• Manter os arquivos e a sala da ASÁGUAS organizados, fazer back-up dos 
mesmos. 

• Assegurar apoio às demais diretorias em questões da área administrativa. 

• Assegurar a reformulação do site da ASÁGUAS.  

• Organizar o patrimônio da ASÁGUAS, mantendo registro do mesmo . 

• Coordenar e articular a solução para a sede da ASÁGUAS, levando em conta 
a reforma e a construção do novo prédio.  

• Apoio à elaboração/execução do Boletim Informativo mensal da Associação. 

 

Ficou definido que o diretor financeiro levantará com os diretores responsáveis das 
áreas os custos previstos para elaboração da proposta orçamentária 2011. em 
função do planejamento aprovado. Ficou também definido que a pauta da próxima 
reunião (22/02) será a continuação do planejamento com a apresentação da 
programação da Diretoria Social (social e esportes). 

 
3. NOVOS SÓCIOS. 

Foram aprovados os seguintes novos sócios: 
1. Letícia Lemos de Moraes 
2. Fernanda Abreu Oliveira 
3. Lígia Maria Nascimento de Araújo 
4. Saulo Aires de Souza 
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