
 

Ata 14 – 29/01/2019 – ASÁGUAS8                                                                       01/1 

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

CEP: 70.610-200 

14ª. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 29/01/2019, das 11:15 h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

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

1. INFORMES. 

Cristina informou que foi convidada pelo Diretor da ANA, Oscar para 
manifestar opiniões sobre a questão do saneamento. O convite foi pessoal e 
não para a Aságuas, e as opiniões foram mais ou menos as já apresentadas 
à Diretora Cristianne; a reunião ocorreu no dia 25/01.  

2. Comissão de capacitação.  

Foi realizada reunião com a participação do representante dos servidores na 
comissão de capacitação (Marco Silva).   

Na reunião foi informado pelo colega Marco Silva que até 2015 não havia 
Licença Capacitação regulamentada. Feita a primeira regulamentação, 
permitiu-se curso presencial, Mestrado e Doutorado. Outros órgãos tinham 
visões mais flexíveis, foi feito um levantamento das experiências e, 
finalmente, foi divulgada a Resolução 498/2015, referente a metrado e 
doutorado e, dois anos após, houve uma revisão da Rs. 498/2015 e foi 
aprovada a Resolução 1280/2017, posteriormente alterada pela Res. 
1281/2017. 

Avaliou-se que a diretoria da ANA está extrapolando suas funções ao 
suspender as inscrições para Licença Capacitação. Decidiu-se 

a. Pedir parecer jurídico aos advogados da Aságuas sobre a legalidade da 
suspensão da aplicação da Resolução 1280/2017. 

b. Fazer reunião com os advogados da Aságuas para discutir o parecer a 
ser apresentado. 

c. Foi também solicitado pelo representante dos servidores que a diretoria 
da Asaguas defenda as propostas apresentadas sobre Pós-doutorado e 
de gratificação por curso e concurso, o que foi aprovado. 

Esta ata foi aprovada pelos presentes,o que confirmo com assinatura 
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