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36a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 03/07/2019, das 11h às 13h 
Sala das Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues, 
Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, 
Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Jorge Thierry (férias).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

 Atas de reuniões: Cristina informou que as atas da 31ª à 35ª reuniões foram 
elaboradas inicialmente pela estagiária, estão em revisão com a Diretoria 
Executiva/Administrativa, para a versão minuta que será submetida à 
aprovação dos demais diretores para publicação.  O processo de elaboração 
da minuta que será submetida à aprovação, inicialmente utilizando o modo 
revisão, e posteriormente com o uso do link na nuvem proposto por Vinicius 
será sempre feito assim: estagiária faz uma primeira versão, a ser revista pelas 
Diretorias Executiva/Administrativa. A versão revista por estes é que será 
colocada no link para aprovação dos demais diretores, doravante.   

 Presenças na reunião: Foi solicitado que os diretores da Aságuas negociem 
com seus superiores para que todos estejam presentes nas reuniões de 
diretoria, que é uma parte essencial de suas atribuições. É necessário priorizar 
a presença nas reuniões de diretoria para que as deliberações tenham 
participação de todos.  

 Pressões governamentais sobre as políticas públicas: Estão sendo 
divulgadas muitas cartas de associações de servidores acusando as tentativas 
de intervenção nas políticas públicas, o que impede os servidores de 
exercerem suas atividades (Associação IBGE, Associação Fiocruz, ASIBAMA, 
etc). Foi decidido que a Aságuas encaminhará essas Notas aos associados, 
precedidas de texto informativo. O diretor Márcio ficou encarregado de 
colecionar as Notas e fazer a proposta de texto.  

2. E-CNPJ  / Desconto em folha  

Os diretores Cristina e Vinicius conseguiram marcar horário no SERPRO e já foi 
obtido o e-CNPJ e recebido o token para uso como e-CNPJ. Houve dificuldades 
iniciais porque o token que a Aságuas tínha era muito antigo (de 2015) e o 
SERPRO não queria nos dar um novo token; por fim o SERPRO disponibilizou um 
token usado.  

O cadastro da associação não havia sido renovado e esava com problemas para 
a realização do desconto em folha porque se fazia necessário um E-CNPJ, que 
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possibilitará assinar ofícios e documentos com a marca d’água da associação e 
possibilitará a atualização cadastral da Associação, que está pendente  e pode ser 
a causa da suspensão do desconto de mensalidades. 

Vinicius solicitou que seja registrado o passo a passo da renovação do cadastro 
da Associação, para informar as próximas diretorias da Associação, a fim de que 
não se perca o prazo de renovação e não tenham os mesmos problemas para a 
renovação que a diretoria atual teve. 

O Token do e-CNPJ ficará em poder do diretor financeiro, que o utilizará para as 
atualizações de débito em folha e demais atividades financeiras, em lugar do seu 
token pessoal da ANA que vinha utilizando. A senha do token também é de 
conhecimento do Diretor Financeiro e da Diretora Executiva, que somente o 
utilizará se for necessário assinar algum documento com e-CNPJ da associação. 

 Cobrança das mensalidades e Cumprimento da Liminar:  

Ontem houve reunião com o advogado Rodrigo Castro, que informado dos 
problemas que estamos tendo sobre o desconto em folha, recomendou comunicar 
ao juiz que não houve o desconto em folha do mês de junho embora a liminar 
permaneça válida.  

Foi deliberado o envio de um texto informando aos associados o problema que 
houve em junho e que a Associação está buscando a solução; além disto,  será 
feito o pedido de que este pagamento seja por meio de um depósito em conta da 
Associação. Este e-mail somente deverá ser enviado quando houver a certeza de 
que o desconto em folha de julho está assegurado. 

3. PROGRESSÃO e PROMOÇÃO  

 Reunião com advogado:  

Ontem, em uma reunião com o advogado Rodrigo Castro, do escritório Mauro 
Menezes, foi discutido que há uma brecha a partir da Nota Técnica SEI no. 
2/2019/CGCAR/DESEN/SGPSEDGG-ME, emitida e com validade a partir de 7 
de abril de 2019.  Vamos encaminhar para utilizar a NT citada para conseguir 
a promoção do ciclo outubro 2018 a março 2019. Deve-se discutir a sequência 
depois, com questionamento administrativo dos advogados sobre a 
interpretação da NT e questão dos títulos (especialização, mestrado e 
doutorado).  

 Reunião dos “atingidos” com a Diretora Presidente da ANA: 

A DP convocou os oito colegas que não tiveram a promoção no ciclo outubro 
2018/março 2019. A Aságuas foi convidada e participou representada pelos 
diretores Márcio e Valmir. A DP informou na reunião que encontrou uma janela 
e se comprometeu a resolver o problema dos servidores atingidos. A janela é 
a mesma já citada na reunião com o nosso advogado. 
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4. 98º Debate técnico: 

As diretoras da área informaram que está tudo organizado para o 98º debate 
técnico da Aságuas, dia 4/07; os três debatedores (Anna Flávia/Nazareno e 
Harley) estão confirmados, a sala também (anexo I: Convite Debate). 

Foi definido que será enviado o convite para o convite para todas as associações 
de agências. O debate será gravado e colocado no site posteriormente.  

5. Balanço da Festa Junina 

Foi feito um balanço da festa junina, que foi muito elogiada por todos. A 
organização foi boa, houve grande participação dos associados e demais 
servidores. Definiu-se que serão colocadas fotos da festa no site. 

Thamires apresentou um balanço das despesas da festa, a seguir reproduzidos. A 
CAIXA contribuiu com R$ 250,00, a título de verba de relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a Aságuas contribuiu com o patrocínio de R$ 1.152,43 – 250,00 = 
R$ 952,43, portanto dentro do limite máximo de R$ 1.000,00 estabelecido na 
reunião 35, realizada em 26/06/2019. 

6. Uso dos classificados 

Os classificados do site da Aságuas se destinam para anúncios dos servidores da 
ANA, para venda e troca de produtos e serviços, e não para propagandas externas 
ou de produtos que não estejam diretamente relacionados aos servidores. É 
necessário maior controle para que não se torne uma página de propaganda. A 
atualização dos produtos será realizada mensalmente para garantir que produtos 
antigos não fiquem acumulando.  

 

A presente ata poi lida e aprovada pelos diretores presentes e assinada pela Diretora Executiva 

 

 

DESPESAS DA FESTA JUNINA 

Item Valor 

 
Despesas com decoração e brindes para Espaço Kids 

302,43 

Locação de mesas e cadeiras 480,00  

Locação de brinquedos infláveis 340,00 

Ajuda de custo para terceirizados (combustível) 30,00 

Total das Despesas R$ 1.152,43 
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ANEXO I à ATA 36:  Convite do 98º Debate Técnico 

 

Os debates técnicos da Aságuas são parte do Programa de Capacitação da ANA e cada 4h de 
participação dão direito a duas horas de capacitação. 

O tema proposto para o debate é: “Lei 13.848/2019: marco regulatório das Agências Reguladoras 
Federais”, em que será apresentado o arcabouço legal das agências, o histórico de elaboração da 
recém aprovada lei e uma visão geral sobre a lei (que segue em anexo). Também serão debatidos os 
avanços/retrocessos contidos em relação à situação atual e o que muda nas Agências, em especial na 
ANA. 

Importante destacar que o processo que resultou na elaboração da lei contou com o acompanhamento 
e as contribuições do Fórum dos Dirigentes das Agências Reguladoras Federais, em um esforço de 
convergência entre dirigentes e equipes das dez agências reguladoras (ANA, ANAC, ANP, Anvisa, Antaq, 
Anatel, ANS, ANTT, ANEEL e Ancine) para o aprimoramento da atuação institucional e do próprio 
modelo de regulação no País. 

Para colaborar com a exposição e debate, foram convidados membros das equipes técnicas 
que  atuaram nessa articulação: Anna Flávia Franco, Especialista em Recursos Hídricos da ANA, que 
atuou primeiro enquanto assessora na Aneel (2005/2008) e depois como assessora de planejamento 
da ANA (2009/2012); Nazareno Araújo, Analista Administrativo da ANA, que atuou parte do período 
junto com Anna Flávia e depois a substituiu, a partir de 2012; e Haley Maria de Sousa Almeida, 
servidora pública aposentada e atual Assessora de Gestão Estratégica e Inovação da ANTT, que teve 
participação ativa desde o início do processo. 

A palestra será seguida de debate com os servidores da Agência e convidados. Esperamos que o debate 
contribua para nosso entendimento sobre a nova lei, as alterações previstas, a autonomia das 
Agências, o controle social criado e o que muda no papel dos servidores. 

Será servido lanche para encerrar a atividade. 

Considerando a relevância e atualidade do tema, esperamos a presença de todos.  
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