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70a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 20.04.2020, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Zoom 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, 
Thamiris de Oliveira e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes:, Evânia Vieira e Valmir José de Macedo. 

 

1. INFORMES: 
 

Repasse dos diretores: 

 

Cristina: Informou que não conseguiu entrar em contato com a Asibama e o 
Sinagências. O fórum das associações está parado, não houve atividades, 
apenas divulgação pela Aságuas da Resolução da suspensão das cobranças 
pelo uso da água pela ANA. Houve uma reunião do GQ e a diretora irá divulgar 
a ata quando estiver disponível. Falou com o diretor substituto da ANA, 
Joaquim Gondim, sobre a questão de os terceirizados estarem trabalhando em 
aglomeração e sem máscara. Ele ficou de verificar porque a diretoria da ANA 
não está acompanhando os casos de terceirizados. Ela lembrou que a ANA vai 
aplicar vacina contra H1N1 para os servidores, nos dias 22 e 23, pelo sistema 
drive-thru. 

Thierry: Disse não ter nenhuma novidade em sua área. Comentou apenas 
sobre os e-mails recebidos pela Aságuas (1) do Senador Paulo Paim, 
agradecendo o envio da Nota Pública e (2) da empresa de estágio Stag sobre o 
faturamento do próximo mês, que continuará sem o auxílio transporte pois a 
estagiária continua trabalhando em situação de trabalho remoto. O diretor 
esteve na ANA e comentou que a SAF está trabalhando em esquema de 
revezamento, elogiou o serviço prestado e a ajuda realizada pelos servidores 
da ex-equipe do Vinicius (Patrimônio), na solução dos problemas que enfrentou 
para estabelecer o home office.  

Claudia: Sua área concluiu o relatório de gestão, que é a prestação de contas 
do ano de 2019, a versão final foi enviada para a Direc que, após aprovado, irá 
divulgá-lo. A diretora vai avisar quando for aprovado para que seja divulgado. 

Vinicius: Informou que retornou hoje para as atividades na ANA, não tem 
nenhuma atualização sobre a SAF e aos poucos irá se inteirar das atividades.. 
Informou que a movimentação de equipamentos está grande, necessitando do 
trabalho dos terceirizados presencialmente para manter o controle sobre a 
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entrada e saída, além de equipamentos que estão sendo adquiridos para 
auxiliar no trabalho àdistância.  

Simone: Nenhum informe novo, foi buscar equipamentos e informou que na 
sala de informática há muitas pessoas no mesmo espaço fechado e poucas  de 
máscara, que a ANA precisa se atentar a essa questão. 

Thamiris: Em sua área, o processo que está tramitando é o da contratação da 
empresa de eventos. O processo está pautado para a  Direc de hoje, para 
autorização de abertura do edital. O Prêmio ANA está sendo implementado, a 
respectiva comissão está se reunindo e será definida a comissão julgadora. 
Ainda existe a dúvida se o evento será presencial, adiado ou em outro formato, 
mas os tramites continuam sendo realizados até segunda ordem. A diretora 
Simone lembrou que o prêmio pode ser prejudicado por não ser possível a 
realização da visita técnica para avaliação dos projetos pela comissão 
avaliadora, mas a diretora Thamiris informou que a visita seria realizada mais 
para o fim do ano, mas que essa decisão será tomada posteriormente. O 
diretor Vinicius completou que os eventos que seriam realizados nessa gestão 
serão cancelados e que o ciclo de grandes eventos será encerrado, o que vai 
poupar o financeiro da associação. Sobre o torneio secura que foi adiado, será 
necessário aguardar para ver a situação da pandemia. 

Márcio: Não tem nenhuma informação nova sobre os servidores do Ibama. A 
diretora Cristina sugeriu buscar a nota para divulgar aos associados e informar 
sobre as pressões que os servidores do Ibama estão sofrendo. 

2. Conta Azul: O diretor Vinicius apresentou proposta de renovação do 
plano conta azul, que é a plataforma onde é feita toda movimentação onde 
é registrado todos os atos para dar transparência para próximas gestões e 
conselho fiscal. Antes era feita por planilha e agora é automatizada. O 
diretor destacou que o sistema é essencial e ajuda muito a prestação de 
contas. Em abril será feita a renovação anual com valor de R$ 1.300 e o 
diretor tentou negociar um preço menor, mas não é certeza que será feito 
o desconto. 

3. Ação P&P: Diretora Cristina pediu para os diretores lerem para discussão 
posterior.  

4. Ação contra elevação dos descontos da previdência: Sinagências 
entrou na justiça e ganhou a liminar. Conversou com  advogados da 
Aságuas (Leandro) que avaliaram a ação e disseram que a decisão 
judicial vale para todos os servidores, não apenas os associados do 
Sinagências; Informaram também quecomo o que foi obtido foi uma liminar 
em ação ordinária há o risco de não ser realizado o desconto, e se a 
liminar for derrubada, o desconto retorna todo depois e teremos que pagar 
tudo de uma só vez. Os advogados da Aságuas estão propondo ação com 
liminar para suspensão do aumento no período da crise, que teria duração 
de seis meses. O diretor Valmir mandou uma nota em que diz ser melhor 
não entrar com liminar pelo risco de perder e ter que pagar 
posteriormente, seria melhor uma ação ordinária sem pedido de liminar. 
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Não há como realizar assembleia no momento, então cabe uma decisão 
da diretoria. O diretor Thierry concordou com o Valmir, isto é, com o fato 
deque deve se entrar com uma ação ordinária sem solicitação de liminar. 
O diretor Márcio acredita que a liminar é arriscada, mas que a conotação 
de ser durante a crise é um diferencial para ação ordinária seria 
necessário um motivo maior. Encaminhado que a diretora Cristina irá 
conversar com o advogado da Aságuas, Dr. Leandro, para entender 
melhor a situação.  

 

Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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