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12ª. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 16/01/2019, das 11:15 h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

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

1. INFORMES  
• Foi recebido o ofício 01/2019/GAB-ANA (ANEXO 1) em resposta ao ofício 

13/2018/ASÁGUAS, referente a licença capacitação.  

• Cristina comunicou que solicitou e recebeu da GEGEP lista com a relação 
de todos os servidores da ANA. Esta lista será trabalhada pela Diretoria 
Administrativa para elaborar a relação dos servidores não associados 
para campanha de associação, e também será dado trato estatístico às 
informações.  

• Foi informado que o contrato que existia com a empresa terceirizada que 
mantinha as guardetes foi terminado. Foi feito novo contrato com a 
empresa e agora serão recepcionistas; isto implicou em rescisão 
contratual delas, que tinha jornada de 12 x 36 h; o novo contrato de 
recepcionistas é de jornada de 40 h e, segundo informado, o salário é 
inferior.  

2. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Foi feita uma discussão sobre as alterações processadas pela MP 870/2019, 
que, entre muitas outras alterações do novo governo, coloca a ANA no novo 
Ministério de Desenvolvimento Regional. Há uma certa unanimidade entre 
os presentes que a vinculação ao MMA coloca a ANA em uma perspectiva 
mais ampla de visão ambiental. Há grande preocupação que a implantação 
de obras hídricas seja o grande norte do novo Ministério e as outras funções 
da ANA fiquem amortecidas. 

Observou-se que o novo Ministério vai receber todas as atribuições do 
Ministério das Cidades (Saneamento, Habitação e Mobilidade Urbana) e do 
Ministério de Infraestrutura e também algumas atribuições que estavam com 
o MMA. O decreto 9666/2019 cria a nova estrutura do Ministério 
Desenvolvimento Regional, que será composta de: 
a) Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil:  
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b) Secretaria Nacional de Segurança Hídrica 

c)  Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano 
d)  Secretaria Nacional de Habitação 
e)  Secretaria Nacional de Saneamento 
f)  Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos 

Está em anexo (Anexo 2) um comparativo que mostra que a nova Secretaria 
Nacional de Segurança Hídrica assume praticamente todas as funções que 
estavam com a antiga Secretaria de Recursos Hídricos do MMA. 

3. PLANEJAMENTO  

Houve uma longa discussão sobre ações necessárias e propôs-se a 
realização de um debate sobre a ANA que queremos. Mas não se definiu o 
calendário dos debates técnicos e ficou previsto para a próxima reunião as 
diretorias Social e Técnico Científica trazerem proposta que definisse a linha 
de ação para 2019, orçamento e planejamento. Foi verificado o exemplo do 
planejamento de 2015 que resultou num calendário de ações e financeiro. 

4. Reunião com diretora presidente 
Foi decidido solicitar reunião com a Diretora presidente, tendo em vista 
pendências existentes (Licença capacitação, sala), Apresentação da nova 
diretoria da Associação e discutir a questão da nova vinculação da ANA. 
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ANEXO I ata 12, DIRETORIA 08  – OFÍCIO 01/GAB/2019 

 


