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  3a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 17/10/2014 

 

Presentes: Cristina, Fabiano, Gabriel, Luiz Henrique, Marcelo e Ney.  

Conselho Fiscal: Rubens 

Ausentes: Brandina (férias),  Gaetan (reunião de trabalho), Maurrem e Wilde. 

 

1. INFORMES  

• Fabiano informou que ele e Ney já foram ao Cartório fazer o registro da ata, que deverá 
estar pronto na próxima semana. O registro ficou em R$ 320,36 e mais R$ 18,00 de 
cópias, valores que foram pagos pelo Ney e deverão ser reembolsados quando a 
questão do acesso às contas bancárias for resolvida. 

• Gabriel informou sobre a aquisição de ingressos corporativos de cinema a preços 
inferiores. Fará o pedido na próxima semana. Informou também que houve um erro na 
informação da reunião passada sobre o valor de inscrição para Futebol Master. O valor 
correto é  R$ 500,00 e não R$ 400. Dessa forma, o valor aprovado na última reunião de 
patrocínio ao Interagência será R$  820,00 e não R$ 780,00, conforme constou da Ata 2. 

• Gabriel informou que a recepcionista que tem cópia das chaves da ASÁGUAS as perdeu 
e mandou fazer nova chave. Dessa forma, deverão ser providenciadas novas cópias 
para os diretores da ASÁGUAS. 

2. ATAS /  PAGAMENTO DE DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR  

• Foi aprovada a ata 1. Decidiu-se que após todas as reuniões será enviada minuta 
de ata a todos os membros da diretoria, que contribuirão se acharem necessário. 
Na reunião seguinte a ata com as alterações será aprovada e uma via será 
impressa para assinaturas e arquivo. Inicialmente Cristina e Luiz Henrique 
dividirão a responsabilidade das minutas. 

• Ney informou que recebeu solicitação de Helvécio sobre comprometimento pela 
gestão anterior de despesas ainda não pagas, que são: 1. Festa do dia das 
crianças (promoção da ASÁGUAS com a ANA, através da A3P), da qual teremos 
que pagar R$ 1.231,00 (vide Anexo I). 2. Interagências: Gaetan pagou a 
aquisição de uniformes da ASÁGUAS (R$ 970,00), além da confecção de 
banners (R$ 350,00). 

• A diretoria aprovou que os compromissos sejam pagos assim que se possa 
movimentar as contas bancárias. Foram feitos reparos a atividades promovidas 
em conjunto onde a ASÁGUAS deverá ter o merecido destaque, o que não 
aconteceu nos materiais da festa do dia da criança. 

 

3. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES (FORUM) 

• Haverá uma reunião das Associações de Servidores de Agências para entregar o 
documento de reivindicações aos candidatos a presidente, com o Comitê Dilma 
no dia 23 à tarde. A ASÁGUAS comparecerá.  
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4. DISCUSSÃO SOBRE CONJUNTURA  

Ney abriu a discussão sobre conjuntura como forma de avaliar as percepções dos 
diretores da ASÁGUAS a respeito do processo eleitoral em curso e a pertinência de 
posicionamento da associação junto aos associados. Em sua visão as candidaturas 
contrapõem receituários que essencialmente reproduzem, no plano nacional, projetos 
políticos que rivalizaram no século passado, no bloco dos países capitalistas, 
abordagens econômicas e projetos de sociedades bastante distintos. Um, representado 
pela candidatura Dilma assume o Estado como indutor e regulador da economia e como 
promotor do bem estar social, e outro, representado por Aécio, herdeiro das tradições 
liberais, em que o papel do Estado é reduzido frente às forças de mercado. Apontou as 
recentes experiências de governo dos dois projetos no Brasil como amostras das 
abordagens e considerou a precarização das relações de trabalho e a redução do papel 
do Estado levados a cabo nos governos tucanos como nocivas aos interesses dos 
servidores públicos e da sociedade como um todo. 

As intervenções de todos os presentes sobre a avaliação apresentada incluíram 
discussões sobre a pertinência de manifestação da Associação. A diretoria entendeu, 
por unanimidade, que os fundamentos da análise apresentada são pertinentes e que a 
Associação não construiu um processo de discussão que possibilitasse manifestações  
neste processo eleitoral.  Entendeu que é papel da diretoria discutir com os associados 
as diferenças de projeto no que diz respeito ao papel do Estado, do serviço público e dos 
bancos estatais, fomentando o debate interno de modo a construir uma unidade maior 
nos próximos processos eleitorais.  

Conclui-se também que, após realização de reunião das associações de servidores das 
agências reguladoras, em 21 de outubro próximo, com representante da candidata à 
Presidência Dilma Rousseff, será elaborado texto com os principais itens discutidos, bem 
como os possíveis encaminhamentos decorrentes da reunião, para ser encaminhado 
aos associados da ASÁGUAS. 

Ney Murtha sugeriu que, em processo de ampliação das discussões técnicas até então 
realizadas periodicamente com os servidores da ANA, fossem também planejadas 
discussões que abordassem o planejamento e a execução de políticas públicas no 
Brasil. Como exemplo, citou um possível debate sobre Estado mínimo e Estado 
necessário à realização de políticas sociais no Brasil. 

Luiz Henrique sugeriu incluir na pauta da próxima reunião a situação dos terceirizados 
na ANA. 

A próxima reunião da diretoria da ASÁGUAS será antecipada para o dia 23 de outubro 
próximo – quinta feira, no SIA, devido à proximidade de realização do 2º turno eleitoral e 
ao fato de que muitos diretores viajarão na sexta. 
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Anexo I da ata 3 da ASÁGUAS – 17/10/2014 

 

 

 


