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48a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 30/09/2019, das 11h às h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry, Maria Cristina de Sá, Rosana 
Mendes, Thamiris de Oliveira, Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues (viagem a trabalho) e Simone 
Vendruscolo.  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES 

 Reunião com a CGEGEP (Neuza): Foi realizada na sexta-feira, dia 27/09 uma 
reunião com a CGEGEP, da qual participaram os diretores Cristina, Thierry e 
Márcio Rosa. O que motivou a reunião foi que tomamos conhecimento de 
movimentação do processo 1970/2008 (progressão e promoção) e verificou-se que 
a GEGEP estava apresentando proposta de alteração da Resolução 559/2015. Na 
reunião a Neuza informou que estava fazendo as adaptações para o parecer da 
AGU e ME (Nota técnica 02)  e que iria tomar a iniciativa de fazer as progressões 
e promoções, já tendo aberto o estágio de avaliação para quem não é atingido pela 
resolução AGU/ME, que serão progredidos/promovidos pela resolução em vigor. . 
Mencionou a proposta de criação de uma comissão autônoma para analisar os 
títulos e tempo de serviço, com representante dos servidores e da GEGEP.  

 Fórum dos RH das agências reguladoras:  Haverá hoje uma reunião de fórum 
dos RHs das agências reguladoras. Neuza informou que a ANA estará 
representada pela servidora Isabel que cuida de capacitação.  

 Festa de final de ano: Thamires informou que já foi fechada a data de dia 6 de 
dezembro com o Clube Naval. Falta apenas o contrato do buffet e no dia da 
assinatura os diretores farão a prova dos pratos.  

 Eleições do conselho fiscal: Ata da assembleia está pronta em fase coleta de 
assinaturas. Votaram 88 associados. O resultado final foi: Efetivos do CF, eleitos: 
1. Fabiano (71 votos); 2.  Rubens (69 votos); 3. Brandina (66 votos); 4. Marco 
Alessandro (61 votos) e 5. Camila (58 votos).Suplentes do CF:: Raquel (48 votos) 
e Igor (20 votos).  

 Solicitação do associado Paulo Breno (Anexo 1: email enviado): Discussão no 
congresso sobre aumento salarial, a ANA ficou mais de um ano sem aumento, 
considerado redução de salário. Será enviado para os advogados para que se 
manifestem a respeito. 

 

 



 

Ata48 – 30/09/2019– ASÁGUAS8                                                                       02/03 

 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

2. CONVÊNIOS: 

 Clube Asejuf, para utilização dos espaços o custo seria de R$ 112,50 por pessoa, 
metade do valor que geralmente é cobrado e para cada dependente a mais R$ 
22,50. Foi deliberada a assinatura do convênio e divulgação para os associados. 
A contrapartida da Aságuas é a divulgação do convênio e o fornecimento de 
documento ao associado em dia para utilizar para se associar ao Clube. Para os 
associados que tiverem interesse, será feita uma declaração que o associado está 
em dia com a Associação (do ponto de vista dos pagamentos das mensalidades) 
que ele deverá encaminhar para que o clube aceite como sócio. 

 Escola de Fátima: A escola entrou em contato e ofereceu um convênio com 20% 
de desconto para os associados que quiserem matricular os filhos. O jurídico irá 
analisar o contrato de convênio para ver se algo pode comprometer os associados. 

 Banco Alfa: O diretor Vinicius propôs convenio com o banco para crédito 
consignado para possíveis associados que tenham consignados e possam ganhar 
com a possibilidade de uma portabilidade com menos taxas. Os diretores Valmir,   
Thierry e Cristina alertaram para os riscos de atividades realizadas com instituições 
financeiras. E decidiu-se que abriríamos o espaço da Aságuas para que o banco 
Alfa venha apresentar a sua proposta aos associados, nos moldes do que havia 
sido feito, no passado, com demais instituições financeiras. Decidiu-se divulgar a 
posteriori, que este Banco nos procurou com este oferecimento, que nada se 
encontrou no Banco Central que o desabone, e que marcaríamos uma data para 
que eles apresentassem diretamente aos associados que quisessem conhecer a 
sua proposta.  

3. CINEMA: 

Foi deliberada a compra de 50 unidades de um novo lote de ingressos corporativos 
do espaço Itaú devido à alta procura. A Aquisição somente será efetuada após a 
resolução de cobrança duplicada recebida da última compra. 

4. DEBATE TÉCNICO: 

A diretora técnico científica informou que confirmou a presença do professor Assis 
para falar sobre a gestão adaptativa do clima. Ele sugeriu o dia 13 de novembro 
(quarta-feira) porque já estará em Brasília para outra atividade; com isto a Aságuas 
não precisa pagar a passagem dele. Foi cogitada a participação de outras pessoas 
fora do sistema para criar debate de ideias diferentes, o que está sendo pesquisado 
para posterior decisão. A Bandana está reservando a data para o happy hour após 
o debate.  

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas: 
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ANEXO I À ATA 48 DA 8ª DIRETORIA ASÁGUAS. 
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