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21a. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 19/03/2019, das 11h:30 às 12h:30h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:, , Evânia Vieira da Costa,  Jorge Thierry Calasans, Maria Cristina de 
Sá Matos Brito, Rosana Evangelista,  Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira 
Lima e Valmir José de Macedo. 
Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves e Vinicius Vieira Soares (férias), Márcio 
Rosa (viagem a serviço),.  
Estagiário: Nathan Façanha Cares. 
 

1.  INFORMES 

• Boletim Informativo: a diretora Maria Cristina informou que enviará a 
todos uma minuta com proposta para o Boletim 03, de março., a ser 
enviada, após aprovação, aos associados.  

• Mudança sala de depósitos Aságuas – Thierry informou que 
acompanhou a mudança dos pertences da Aságuas que se encontravam 
na sala de depósito da Aságuas no SIA para a nova sala de depósito da 
Aságuas no SPO, localizada no andar térreo sob a escada na área central 
do bloco O.  

• SAM’s CLUBE – foi feita solicitação do SAMs Clube (Sr. Aurélio Jesus) 
para apresentação e adesão com valores de R$ 65,00, inferior ao valor 
comercial (R$ 75,00) e entrega de brinde. Como no ano passado cerca 
de 30 pessoas se inscreveram, será disponibilizado horário na sala da 
Aságuas dia 25/03.  

• Internet VIVO – Valmir informou que a internet da Aságuas já se encontra 
instalada e em funcionamento.  

2. Rede social ANA (IUMMY/SECOM) 

Cristina relatou a reunião ocorrida ontem, dia 18/03, com a SECOM sobre 
a rede social da ANA. A reunião encontra-se descrita no Boletim 3 da 
Aságuas.  

3. PALESTRA  
Por solicitação do associado Marcos Neves, a Aságuas patrocinará 
palestra do Prof.Stuart Brunn, da Griffith University, Brisbane, 
Queensland, Austrália. O tema da palestra será Proteção e restauração 
de ecossistemas aquáticos na Década internacional de Água, a palestra 
será ministrada em inglês e.ocorrerá no  dia 21 de março. A diretoria 
técnico científica ficará responsável pela organização.  
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4. DEBATE TÉCNICO  
A diretoria técnico científica apresentou a proposta para o próximo debate 
técnico com o  tema: O papel da sociedade civil na gestão de Recursos 
Hídricos, o que foi aprovado. A data será o dia 25 de abril e será seguido 
por um happy hour.  Foram citados alguns nomes, tais como o de 
Rebecca, alguém da área acadêmica ou do CNRH. Ficou-se de pensar 
mais em nomes e decidir em próxima reunião,  

5. REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
A Aságuas realizará debate e informativos sobre a Reforma da 
Previdência. Estamos aguardando que a questão se consolide na Câmara 
dos Deputados e os advogados da Associação serão convidados para 
uma apresentação. 

6. Ingressos de cinema 

Os ingressos de cinema em poder da Aságuas (21) terão o seu prazo 
expirado na próxima semana, dia 27/3. Decidiu-se, então, que serão 
sorteados metade aos participantes da palestra citada no item 4 e outra 
metade será oferecida aos membros da equipe da COREL/SAF, que 
sempre apoiam a Aságuas em seus eventos. A diretoria técnico científica 
fica responsável pelo sorteio das palestras e o diretor Thierry fará a outra 
distribuição. 
 
 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da Diretora Executiva. 

 

 

 

 

 

 

 

  


