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  42 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 14/02/2012 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina,  Cristina,   Márcio, Paulo Spolidório e Thierry  

Ausentes:, Nelson (doente), Renata (viagem a serviço),  Cintia e Jacson (férias) 

Associados Presentes: Matheus Marinho, Flávia Carneiro e Maria Tarcísia Ferreira de 
Carvalho L. Fernandes 

 

1. INFORMES  

• Thierry informou que houve alteração dos debates técnicos, tendo em vista que o dia 
31 era o último para se receber sugestões e recebemos mais três sugestões. Dessa 
forma, os debates 32º, 34º e 38º vão ter duas apresentações. Anexo o calendário 
final (Anexo I). 

• Thierry informou que estará de férias de 20 de fevereiro até 12 de março. 

• Thierry informou que não conseguiu posição da ASEA sobre a aquisição dos 
ingressos. Dessa forma, a ASÁGUAS inicialmente adquirirá 50 ingressos do 
Severiano. 

• Ana Carolina informou a aquisição das caixas para guarda de material esportivo já 
aprovadas em reunião anterior. 

• Ana Carolina informou ter sido procurada pela informática da ANA sugerindo a troca 
do computador existente na sede da ASÁGUAS. Decidiu-se que não trabalharemos 
mais com computador da ANA e será sempre utilizado o computador lap-top da 
ASÁGUAS, além de um disco rígido externo, para maior flexibilidade no uso e 
segurança dos dados. 

2. PROGRAMAÇÃO 2012.  

a. REUNIÕES DA DIRETORIA DA ASÁGUAS: o calendário aprovado na reunião 40 foi 
alterado com a inclusão, no mês de março, de reuniões todas as semanas, tendo em 
vista o excesso de questões a decidir e a preparação da Assembléia Geral Ordinária, 
prevista para o dia  21 de março. Abaixo o calendário, já reformulado: 

 

17 e 31 Janeiro Assembléias Gerais Ordinárias (AGO): 

 

21 de março 

(Prestação de contas e planejamento) 

 

25 de setembro  

(Eleição nova Diretoria) 

14 e 28 de fevereiro 

6,13,  20 e 27 de março 

03 e 17 de abril 

02 (quarta), 15 e 29 de maio 

12 e 26 de junho 

10 e 24 de julho 

7 e 21 de agosto 

4 e 18 de setembro 
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b. Diretoria Social – parte de esportes, programação 2012: 
 
Torneio Real Society  – Regional I - 10 de fevereiro -19:00-20:30 - Masculino e 
Feminino - (Futebol- com churrasco): Custo Previsto R$ 55,00 (Troféu e Medalhas) 

Disputa de futebol: 11 abril (Setor Policial, 12:00-13:30) – SIA x SPO: Masculino  

Torneio “SECURA” - 16 de abril a 31 de maio – (Futebol- 6 times: ASÁGUAS, 
Garçons,DIREL, MCT, Planalto e Brigadistas/Seguranças). custo previsto; R$ 
1.000,00 (Premiaçã arbitragem e material esportivo). 

OLIMPIANA-    01 de junho a 30 de junho –     13 modalidades “Basquete,   Bola de 
Gude,Corrida, Dama, Dominó, Futsal Feminino, Futvôlei, Tênis, Tênis de Mesa, 
Truco, Vôlei de Praia, Vôlei Misto, Xadrez”: R$ ????? (custo com premiação e alguns 
materiais esportivos) 

INTERAGÊNCIAS Agosto, setembro e outubro –(torneio de tênis: 20 de agosto – 
29 de setembro, folga na primeira semana de setembro). Compra de uniformes: 
Futebol, Basquete, Vôlei (R$ ???????).e 
  

Torneio Real Society Regional II -  09 novembro (19:00-20:30) –: Masculino e 
Feminino - (Futebol- com churrasco) 

Real Society - Final da temporada 30 novembro (19:00-20:30) - Casado X 
Solteiro: Masculino e Feminino  (com churrasco) – Custo previsto: R$ 30,00 
(Medalhas) 
  

 
Márcio fará o levantamento dos custos previstos dos itens Olimpiana e Interagências 
(valor que a ASÁGUAS investirá e não o custo do Interagências) e enviará ao Diretor 
Financeiro até 2 de março de 2012. 

c. PRINCIPAIS LUTAS PARA 2012:  

• Salariais – apoiar a luta pelo subsídio dos sindicatos; o reajuste salarial não será 
a não será a principal luta em 2012 e será trabalhado com a defesa dos 
subsídios. 

• Carreira/outras importantes: 

a.  Luta pelo fim da pirâmide – solicitar reunião com GEGEP, depois realizar reuião 
com interessados, com o objetivo de definir de forma coletiva como abordar a 
questão da negociação com DP);  

b. Reestruturação da ANA; solicitar que o diagnóstico seja apresentado à casa; 
solicitar definição de tratamento isonômicos das funções/cargos e proposta de 
revisão da casa.  
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c. Retroativo concurso 3; manter a defesa do direito ao retroativo, aguardar parecer 
AGU, cobrar do DP ida à AGU;  

d. Creche: assumir a desasa da implantação da creche na ANA, com criação de 
comissão ASÁGUAS/ANA para definir implantação; e 

e. Defesa da reforma imediata Bloco L e construção do novo prédio; definir 
comissão para negociação constante e acompanhamento do assunto. 

3. PESQUISA JORNADA 7 h 

A diretoria da Aságuas recebeu e-mail do colega Matheus Marinho solicitando que seja 
realizada pesquisa com os associados para verificar o desejo dos servidores sobre a 
jornada de 7 h existente na ANATEL. O assunto foi bastante discutido, todos os 
presentes concordaram com a realização de uma pesquisa. Entretanto, foi ressaltada a 
necessidade de que a pesquisa não seja dirigida e atinja a questão da jornada como um 
todo. Foi aprovada a idéia de que a pesquisa seja precedida do envio de um pequeno 
texto da ASÁGUAS com as legislações / pareceres de TCU / PGE a respeito, tais como 
Resolução 99 da ANA (jornada flexível); Resolução xx da ANATEL (jornada de 7 h); 
parecer TCU sobre jornada Anatel; Parecer PGE/ANA sobre o assunto. Depois se 
enviará a pesquisa propriamente dita.  

Ana Carolina ficou responsável por organizar a pesquisa, de forma que sua 
confiabilidade seja assegurada (cada sócio somente poderá responder uma vez). A idéia 
é que a pesquisa saia na primeira semana de março. Ana Carolina enviara na próxima 
semana após o carnaval a proposta de pesquisa para a diretoria da ASÁGUAS para 
validação final. Caso persistam diferenças de opinião, a diretoria fará uma reunião de 
emergência somente para isto. 

5. NOVOS SÓCIOS 

Foram aprovados os novos sócios:  

Andréia de Castro Costa Xavier  

Ver com Jacson  os demais. 
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ANEXO I – ATA 41 – 31/01/2012 

DEBATES TÉCNICOS DA ASÁGUAS 

Programação para 2012 

 

Nº do 
Debate 

Nome Tema Data* 

31 Ana Carolina Coelho 
Maran 

O Sistema de Recursos Hídricos no 
Colorado 

24/02/2012 

32 1- Ana Cristina Santos 
Strava Correa  

 

 

2- Wagner F. da 
Silva/Maurício Silva 

1- Monitoramento da turbidez do rio 
Madeira como apoio à gestão dos 
impactos do complexo hidrelétrico do 
Madeira 

2- Métodos para análise e mapeamento 
de cheias 

30/03/2012 

33 Carlos Leonardo Kulnig 
Cinelli 

Fundamentos de economia e cobrança 
pelo uso de recursos hídricos 

27/04/2012 

34 1- Nelson Neto de 
Freitas 

 

2- Claudio Bielenki 

1- Processo de elaboração de Plano 
Integrado de RH e implementação de 
Agência e cobrança na bacia do rio Doce 

2- Integração de Modelos de Simulação 
Hidrológica no ArcGIS 

25/05/2012 

35 Marcus Fuckner Portal de Metadados geoespaciais da 
ANA 

29/06/2012 

36 Fabiano Costa de 
Almeida 

Até que ponto são confiáveis as bacias 
delimitadas usando o SRTM?  

27/07/2012 

37 Raylton/Marcela ASCOM 31/08/2012 

38 Jorge Augusto Pimentel Proposta de Metodologia de Análise de 
Outorgas via Delimitação da Zona de 
Mistura: Uma Nova Interpretação da 
Classe de Enquadramento 

28/09/2012 

39 Maria Cristina Sá e 
equipe 

PNQA 26/10/2012 

40 Fábio Vicente Ferreira Nova versão da Base Hidrográfica 
Ottocodificada 

30/11/2012 

41 Marcio Bomfin/Walszon 
Terllizzie Araújo Lopes 

Questões acerca da substituição das 
áreas de contribuição das estações 
hidrometeorológicas  (em conjunto com a 
SGH/GEINF)  

14/12/2012 

*ATENÇÃO: Datas sujeitas a alteração COM prévio aviso. 


