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6a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 14/11/2018, das 11h às 13h 

Local:  sala da Aságuas – bloco L 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Maria Cristina de Sá Matos Brito, Vinicius Vieira Soares, Simone Vendrusco, Thamiris 
de Oliveira Lima, Valmir José de Macedo, Márcio Rosa Rodrigues de Freita, Evânia 
Vieira da Costa, Rosana Mendes Evangelista e Cláudia Fernanda das Neves Oliveira. 
Ausentes: Jorge Thierry Calasans,  
 

1. INFORMES: 

• Nota Técnica do Planejamento: foi informado que o Min. 
Planejamento/Secretaria de Gestão de Pessoas emitiu a Nota Técnica 
22402/82018, referente à alteração de entendimento sobre a utilização 
dos eventos de capacitação para concessão de progressão e 
promoção (anexo I). 

2. REUNIÃO COM DIRETOR MARCELO CRUZ 
• Foi realizada dia 7 de novembro reunião da diretoria da ASÁGUAS com o 

Diretor Marcelo Cruz, a pedido dele, após receber nosso ofício. Dessa 
forma, não houve reunião da diretoria da Aságuas na semana passada, 
visto que a reunião com Diretor Marcelo ocorreu no mesmo horário. A seguir 
breve informe da reunião: 

• Na reunião compareceram oito dos diretores da Aságuas, exceto Jorge 
Thierry (em licença capacitação) e Cláudia Neves (consulta médica). Na 
reunião foi feita uma fala sobre o histórico da associação, sua luta em 
defesa das carreiras e das funções principais da ANA (ação executiva – 
implantação PNRH e reguladora), inclusive citando que consta dos nossos 
estatutos a defesa da gestão democrática, sustentável e socialmente justa 
dos recursos hídricos e a promoção da conscientização sobre o uso racional 
e conservação dos recursos hídricos, entre outros.  Foi ressaltada a história 
de independência da associação. Após esta informação foi feita uma 
apresentação de todos os diretores, informando formação, carreira, 
concurso de ingresso da ANA e funções e Superintendência atual. 

• O diretor manifestou-se satisfeito pelas informações, dispôs-se a parcerias 
e ações conjuntas.  

• A Aságuas solicitou informações sobre como a Diretoria da ANA está 
conduzindo o processo de transição com o novo governo, foi informada que 
ainda não houve reunião nem contato formal algum que seja de 
conhecimento do diretor. A diretoria da Aságuas solicitou também que o 
conjunto da diretoria da ANA se comprometa com solução republicana, na 
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qual a ANA não fique subordinada a nenhum setor regulado, no processo 
de formação do novo governo.  

• A diretoria da Aságuas solicitou também informações sobre a questão da 
MP do Saneamento, que detém contra si parte grande da Câmara e 
informou que, se acaso for aprovada, os servidores gostariam de participar 
do processo de definição de regras de quem vai ser requisitado e da forma 
como se distribuirão os servidores da agência nas novas ações. Foi também 
informado que há muitos problemas da forma como a MP está redigida e do 
acréscimo de função de mediadora entre ANA e municípios, o que 
consideramos absurdo, pois pode transformar a ANA em uma grande 
juizado de pequenas causas. 

3. FESTA  
• Decidido contratar cama elástica para a festa, valor de R$ 150,00. Thamiris 

fica responsável pela contratação. 
• Foi discutido e reconfirmada decisão que os convites a R$ 70,00 serão 

vendidos a associados em dia com direito a um acompanhante. na 
prestação de contas deverá constar o nome do associado que comprou e o 
do acompanhante será constado como acompanhante do associado xxx.  

4. DEBATE TÉCNICO 
• A diretoria Técnico científica informou que já estão confirmadas as 

apresentações do próximo debate técnico que constará de apresentação do 
cientista político Marcos Woortmann, atual administrador do Lago Norte e 
responsável pelo viveiro do lago Norte e por várias iniciativas no DF que 
visam a recuperação de áreas verdes no DF. Também haverá apresentação 
do colega Rossini, do  do Programa Produtos de Água, sobre a experiência 
do Pipiripau. Após os debates haverá Happy Hour, com a participação da 
Bandana e food trucks. 
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