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80a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 06.07.2020, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

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

Ausentes: Evânia Vieira, Thamiris de Oliveira. 

 

1. INFORMES:  
 
Pagamento escritório de advogados: Os pagamentos ao escritório 
Mauro & Menezes estavam programados até junho, mas o diretor Vinicius 
verificou que quatro meses de pagamento estavam em aberto e não foram 
cobrados pelo escritório. Foi solicitado um novo boleto referente aos 
meses abertos: março, abril, maio e junho, sem multas e juros.. A diretoria 
financeira irá agendar os pagamentos até fevereiro de 2021 para que a 
próxima gestão não precise se preocupar com os pagamentos no 
processo inicial de adaptação. 
 
Portaria ANA no 182, de 2 de julho de 2020 – A ANA editou a Portaria nº 
182, que cria comissão para a licitação de 1.000 testes do tipo molecular 
(RT-PCR) para COVID-19 destinados aos servidores e terceirizados da 
ANA. Esta Portaria gerou desconfiança de que a ANA estaria se 
preparando para o trabalho presencial, mas não há outras informações a 
respeito. 
 

2. PRÓXIMA ELEIÇÃO ASÁGUAS (MANDATO 2020/2022) 
Foi informado que até a próxima reunião da diretoria da Aságuas se deve 
definir a Comissão Eleitoral que coordenará o processo eleitoral para as 
eleições 2020/2022. Tendo em vista que ainda estamos com as restrições 
da pandemia e o Estatuto da Aságuas prevê eleições com voto em cédula, 
foi proposto avaliar a possibilidade de que no edital de convocação para a 
assembleia esteja previsto o voto eletrônico para a eleição da nova 
diretoria. Os diretores da Aságuas irão consultar os escritórios de 
advocacia e de contabilidade para se informar sobre a possibilidade da 
assembleia online e verificar se existe amparo legal. 
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3. REUNIÃO SOBRE A FUTURA DIRETORIA DA ASÁGUAS, REALIZADA 
EM 01/07/2020 
A reunião foi realizada em 1º/07. Alguns dos nomes propostos abriram 
mão de participar, caso de Anna Flávia e Marianne Ravanelli. 
O Diretor Vinicius gravou a reunião, mas tirou o arquivo do Teams porque 
estava disponível para a ANA inteira. Não houve procura de nenhum 
interessado pela gravação, mas se houver ele postará no youtube 
disponibilizando com link restrito. 
A Diretora Cristina sugeriu conversar com as pessoas que puderam estar 
presentes e enviar a gravação para elas. Todos consideraram uma boa 
reunião, com muitas pessoas interessadas, mas as pessoas ainda estão 
com medo de assumir os cargos. Foi destacada a necessidade de 
independência na criação da nova chapa para que não seja tutelada por 
níveis de direção da ANA. Márcio também sugeriu que a diretoria da 
Aságuas, se convidada, participe da reunião, mas deve-se deixar com eles 
a distribuição dos cargos.  
 

4. REUNIÃO SOBRE AS NOVAS ATRIBUIÇÕES DA ANA NO 
SANEAMENTO. 
Será realizada amanhã, dia 07/07, reunião convocada pela Diretoria da 
ANA sobre as novas atribuições da Ana no Saneamento. A lei referente ao 
novo marco do saneamento foi aprovada, mas ainda não houve sanção 
presidencial. 
Considerou-se que talvez tenha havido precipitação em realizar a reunião 
antes de saber o que será vetado ou não. A maioria achou que não 
haveria espaço para a participação, com perguntas ao vivo, dos 
servidores; a informação que se tem é que somente serão aceitas 
perguntas por escrito.  
Foram ressaltadas algumas questões que seriam importantes serem 
levantadas na reunião, que são de interesse para a associação, mas como 
o processo ainda está em construção, algumas perguntas podem não ser 
respondidas. Caso não haja espaço para perguntas na reunião, a 
associação poderia enviar os questionamentos por ofício.   

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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