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22a. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 26/03/2019, das 11h:30 às 12h:30h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:, Cláudia Neves, Evânia Vieira da Costa,  Jorge Thierry Calasans, 
Márcio Rosa, Maria Cristina de Sá Matos Brito, Rosana Evangelista,  Simone 
Vendruscolo e Valmir José de Macedo. 
Ausentes: Evânia Costa, Thamiris Lima, Rosana Evangelista (férias) e Vinicius 
Vieira Soares. (férias) 
Estagiário: Nathan Façanha Cares. 
 

1.  INFORMES 

• Decreto  no 9735/2019   - Cristina informou ter recebido informação da 
Roxane sobre publicação do Decreto 9735/2019 que, possivelmente, 
impactará o desconto em folha de pagamento denossas mensalidades. 
Informou já ter enviado enviou consulta acerca do tema à assessoria 
jurídica da Aságuas.. 

• Reforma Previdência – Foi  informado que ainda não há relator definido 
e há forte divisão no Congresso.. Devemos organizar um debate em 
meados de abril ou mais, em função da situação das discussões sociais. 
Thierry informou também que a UnaReg (União Nacional dos Servidores 
de Carreira das Agências Reguladoras Federais - antiga Aner) está 
realizando pesquisa, entre seus associados, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 6/2019 (PEC nº 6/2019), que modifica o sistema da 
previdência social no país, sob a alegação de déficit crescente nas contas 
públicas. 

• MP 868 -  a comissão mista já está composta e haverá reunião amanhã 
dia 27, quando devem ser definidos o presidente e relator.  

2.  AGO 

Foi discutida a organização da AGO. Coordenação: Cristina, 
apresentação de Prestação de contas (Cláudia), Prestação de contas das 
atividades (Cristina), depois apresentação do parecer do Conselho Fiscal 
e votação. Na parte do Planejamento, Cláudia apresentará o 
planejamento financeiro (já aprovado na diretoria), os diretores das áreas 
apresentarão suas programações. A seguir haverá a parte de informes e 
encaminhamentos; foram sugeridos os seguintes assuntos: Licença 
Capacitação, Ofício Casa Civil enviado a todos os Ministérios pedindo 
revisão dos Conselhos, Mensalidades e decreto, sala da Aságuas. 
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3. DEBATE TÉCNICO  

• A diretora Simone, consultou alguns colegas sobre o debate técnico e 
surgiu a sugestão de que a discussão centrasse sobre a efetividade da 
representação social. Discutido o assunto, tendo em vista as novas 
decisões governamentais sobre os conselhos, decidiu-se manter a 
denominação inicial:   “: O papel da sociedade civil na gestão de Recursos 
Hídricos:sesafios e perspectivas experiências desafios.” 

4. Foram apresentados vários nomes e aprovou-se ter um nome da área 
acadêmica (Prof. Rebecca da UNB), uma pessoa com experiência 
grande na questão (Rosana Garjulli) e alguém da área social (sugeriu-se 
verificar nomes do FAMA, como Tiago Ávila, Karina Dino, etc). Simone 
fará os contatos para definirmos na próxima reunião 

 
Anexo: Boletim 03, enviado aos associados em 22/03/2019 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da Diretora Executiva. 
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Anexo I à ata 22 – diretoria 8 

INFORMATIVO ASÁGUAS 03/19 
Março 2019 

Este informativo tem o objetivo de divulgar eventos/temas de interesse da Associação e 
dos associados ocorridos  em março de 2015 e de eventos que acontecerão em breve. 

 

1. ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Convocamos todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no 
próximo dia 27 de março, quarta-feira, com o objetivo de analisar a Prestação de contas 
de 2018 e o planejamento para 2019. Ao fim deste boletim, reproduzimos o edital de 
convocação da AGO.  
 

2. LICENÇA CAPACITAÇÃO 
 
Foi realizada, em 11 de fevereiro último, reunião com os advogados da 
Associação e associados sobre a questão da Licença Capacitação, na qual 
concluiu-se que está havendo uma diferença de interpretação entre os 
advogados da Aságuas e a diretoria da ANA. A Diretora Presidente tinha 
delegado, em reunião realizada em 23 de janeiro com a diretoria da Aságuas, ao 
Chefe de Gabinete, Sr. Thiago Serrat, os encaminhamentos sobre a Licença 
Capacitação. No dia 27 de fevereiro, em sequência à delegação dada houve 
reunião com o chefe de gabinete, da qual participaram, pela Aságuas, os 
diretores Maria Cristina Sá, Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa e Rosana 
Evangelista. Também participou, em parte da reunião e a pedido do chefe de 
gabinete, a Superintendente Adjunta da SAF, Sra. Aleksandra P. Santos.  
Na discussão e apresentação das posições, a Aságuas esclareceu que não está 
de acordo com a reiterada suspensão do processo de inscrição para a Licença 
Capacitação, em especial com o fato de a diretoria da ANA não ter se 
pronunciado sobre as inscrições já apresentadas. A Aságuas entregou cópia do 
parecer de sua assessoria jurídica sobre o assunto. Ao final, ficou acertado que 
o assunto seria levado à diretoria colegiada da ANA e que o chefe de gabinete 
marcaria nova reunião para conclusão da discussão.  
Posteriormente, a Aságuas tomou conhecimento do encaminhamento, pela 
GEGEP, à Procuradoria Federal, de proposta de alteração da Resolução 1280 
(doc.13205/2019). A Aságuas, assim como a Comissão Gestora de Capacitação 
(CGC), não foi consultada sobre o assunto. Assim, solicitou, no dia 20 de março, 
aos diretores da ANA, que não deliberassem sobre a proposta antes da 
negociação prevista com a Diretora-Presidente da ANA, reunião esta que ainda 
não foi agendada pela chefia de gabinete. 
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3. REDE SOCIAL INTERNA DA ANA   
 
No dia 15 de março, as telas dos computadores dos servidores da ANA 
amanheceram com um novo chamado referente à rede social interna exclusiva 
para quem trabalha na ANA. As imagens de descanso de tela de todos os 
computadores dos servidores da ANA foram, assim, todas modificadas, sem 
prévio aviso ou consulta aos servidores. 
Logo ao fim da manhã, a Aságuas começou a receber reclamações de 
associados. As reclamações eram basicamente de dois tipos: a maioria 
protestava por se sentir invadida no seu espaço de trabalho, ao ter a imagem de 
seu descanso de tela usual substituída sem que tivesse sido consultado ou dado 
o seu consentimento para tal alteração; e alguns reclamaram por considerar que 
é uma rede de propaganda de uma marca específica.. Como estas reclamações 
chegaram ao conhecimento da ASCOM, fomos convidados para discutir o tema. 
A reunião realizou-se no dia 18, às 11h, e dela participaram, pela Aságuas, os 
diretores Maria Cristina Sá e Márcio Rosa; pela ASCOM Flavia Petry e Natalia e 
também como convidado da ASCOM a STI, representada pelo servidor Marco 
Silva.  
A Ascom comunicou que está procedendo alterações nos modos de 
comunicação interna, que tem observado que o sistema de malas diretas via e-
mail não está servindo e que realizou pesquisa de ferramentas para melhor 
divulgação, tendo concluído pela implantação do Yamme, que já contém áreas 
específicas de editoriais, sustentabilidade, namastê, etc. 
A Aságuas informou que a crítica não é pela a implantação de uma rede interna 
de livre uso dos servidores, mas ao desrespeito à privacidade do servidor, à 
necessidade de reconstituir esse espaço e também de rever a redação dos 
artigos 15 e 17 da resolução da POSIC.  
Ao fim, a STI informou que está analisando a possibilidade de reversão das telas. 
Em relação à propaganda de uma marca específica, a ASCOM informou que já 
é um pacote que a ANA paga e nada mais teve que pagar por isto. Insistimos na 
utilização de ferramentas de software livre. 
 

4. PALESTRA 
 

A Aságuas convida para palestra a se realizar no dia 21 de março, quinta-feira, 
às 16h na sala de vidro, com o professor Stuart Bunn, da Griffith University, 
Brisbane, Queensland, Austrália. O tema da palestra será Proteção e 
restauração de ecossistemas aquáticos na Década internacional de Água e a 
palestra será ministrada em inglês. 
 

5.  FESTA DA ASÁGUAS 
 

Anotem em seus calendários; a festa do primeiro semestre da Aságuas será 
realizada no dia 4 de maio, no Clube Cota Mil. Será uma feijoada e ótima 
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oportunidade de congraçamento entre os associados e familiares. A partir de 
abril estarão à venda os ingressos com os diretores da Associação e na sede da 
Aságuas. 

 

Diretoria  

 

Titular Ramal Suplente Ramal 

Executiva Maria Cristina Sá 
O.M.Brito 5360 Jorge Thierry 

Calasans 5239 

Financeira Vinicius Vieira Soares 5177 Cláudia Fernanda 
Neves 5496 

Administrativa Valmir José de 
Macedo 5503 Márcio Rosa de 

Freitas 5619 

Social Thamiris de O. Lima 5266 Evânia Vieira da 
Costa 5331 

Técnico-
Científica Rosana Evangelista 5266 Simone Vendruscolo 5563 

 
SITE DA ASÁGUAS: 

Frequente o site da Aságuas: www.asaguas.org.br  

Consulte a seção de Classificados, permanentemente atualizada; leia e envie 
contribuições.  

 

http://www.asaguas.org.br/
http://www.asaguas.org.br/
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DIRETORA EXECUTIVA - ASÁGUAS 
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