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86a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 17.08.2020, das 17h às 18h20 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de 
Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo e Thamiris Oliveira. 
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira  e Vinicius Vieira. 

 

1. INFORMES: 
 
 Instrução normativa no. 65/2020: Foi emitida, a pedido da diretoria da 

Aságuas, uma Nota Técnica do escritório de advocacia Mauro & 
Menezes sobre a nova instrução normativa sobre o teletrabalho. A NT 
será disponibilizada no site da Aságuas e será dado conhecimento aos 
Associados da mesma. 

 Ação Social dos Vicentinos: O associado Marcos Silva enviou pedido 
de apoio para divulgação da ação social dos Vicentinos e aventou no e-
mail (Anexo I) a possibilidade de uma doação da associação. Os 
diretores concordaram com a divulgação, que já foi feita por e-mail e 
redes sociais, No momento, optou-se por essa divulgação e não por 
contribuição financeira da Aságuas.. 

 Provedor de internet da Vivo: Recebemos e-mail confirmando que a 
atualização cadastral da Aságuas foi realizada, o Diretor Vinicius dará 
informe na próxima reunião. Os diretores acreditam que é melhor manter 
a internet por enquanto e deixar que a próxima diretoria decida se 
deseja manter ou cancelar o contrato com a operadora Vivo. 
 

2. HORÁRIO DA REUNIÃO:  
Como alguns diretores estão tendo problemas com o horário atual das 
reuniões, a maioria presente na reunião deliberou que as próximas 
serão realizadas às segundas-feiras, às 14h. 
 

3. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES:  
No dia 28/08 – sexta-feira – às 16h, será realizada uma reunião com os 
associados com a presença de Leandro Madureira, do escritório de 
advogados Mauro e Menezes. A reunião será chamada de Rosa de 
Conversa.  Os diretores apresentaram as seguintes proposta de temas e 
orientadores para o debate com os associados. 
 
A organização da reunião seguirá o seguinte roteiro:  

a) Indefinição de retorno ao trabalho e dificuldade de diálogo com a 
diretoria da ANA. A diretora Cristina coordenará a reunião e será a 
orientadora desta primeira fala. Abordará sobre os ofícios trocados 
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com a diretoria da ANA, as dificuldades de relacionamento e 
definição de normas na ANA sobre o assunto bem como dados 
sobre o questionário da Aságuas.  

b) Situação atual de trabalho em casa (como tem funcionado, pontos a 
melhorar). A diretora Rosana fará uma breve apresentação sobre a 
questão. 

c) Futuro incerto da pandemia e das novas formas de trabalho 
(Instrução Normativa e provável regulamentação pela ANA; como se 
adaptar ao trabalho remoto/regras necessárias; como garantir o 
fortalecimento da gestão de recursos hídricos nesse ambiente; 
vantagens e desvantagens do teletrabalho/home office do ponto de 
vista do servidor público - o quanto o teletrabalho/home office 
dificulta as discussões e a formação de opiniões entre os 
servidores). O diretor Márcio será o apresentador desta parte.  

d) Ações necessárias da Aságuas/Debates/Encaminhamentos.  

Os associados serão convidados por e-mail, no qual haverá um link 
para a reunião no Teams. A diretora Rosana fará uma proposta de e-
mail convite e a diretora Thamiris controlará o tempo de fala dos 
participantes na reunião. 

Na primeira semana de setembro será realizada Assembleia Geral 
Extraordinária para referendar decisões de realizar assembleias e votações 
online. Será apresentada proposta de Edital de convocação na próxima reunião 
da diretoria. 

 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO 1 à ata 86 : reprodução e-mail recebido de Marco Antonio Silva: 

De: Marco Antônio Silva <marcosilva@ana.gov.br> 
Date: qua., 12 de ago. de 2020 às 14:17 
Subject: Apoio em ação social dos Vicentinos 
To: ASÁGUAS <asaguasdiretoria@gmail.com> 
 
Prezados Diretores da ASAGUAS, 
 
Participo de um grupo cristãos católicos, denominados Vicentinos do Santuário São 
Francisco de Assis da Asa Norte em Brasília/DF. Esse grupo faz parte da Sociedade de 
São Vicente de Paulo (SSVP) 
(https://ssvpbrasil.org.br/ e https://www.ssvpglobal.org/  que tem atuação tanto no 
Brasil em vários países. 
 

Nosso grupo dá assistência a famílias carentes na Vila Buritizinho em Sobradinho II, 
também em Brasilia. Todas as doações que recebemos no Santuário levamos até as 
famílias carentes. São alimentos, roupas, brinquedos, material escolar, remédios que 
levamos até às famílias nas visitas semanais que fazemos.    
 

Estamos com um desafio maior que é construir uma moradia digna para uma das 
famílias que assistimos, que ganhou um lote do GDF mas não tem condições de 
construir a casa.    
 

Então, estamos fazendo uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para 
construção de uma moradia para essa família carente.  
 

Gostaria de propor para a ASAGUAS um apoio institucional a nessa campanha 
divulgando nossa campanha de arrecadação para os associados servidores da ANA.  Se 
quiserem contribuir com alguma doação da associação também é muito bem vinda.   
 

Se quiserem conhecer um pouco mais nosso trabalho, podem visitar nossas redes 
sociais: 
 

Facebook: https://www.facebook.com/vicentinosconfsaofrancisco/ 
Instagram: https://www.instagram.com/vicentinosconfsaofrancisco/ 
 

Em anexo encaminho o material de divulgação da campanha, caso a ASAGUAS decida 
nos apoiar nesse projeto. 
Abraço a todos e fiquem e casa. 
 
Marco Antonio Silva 

Superintendente Adjunto STI – Superintendência de Tecnologia da Informação 
ANA – Agência Nacional de Águas -Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco B, Sala 102 
70610-200, Brasília – DF         61-2109-5379 -  61-2109-5117 marcosilva@ana.gov.br 
http://www.ana.gov.br 
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