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34a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 

 (gestão 2018/2020)  - dia 21/06/2019, das 9:40 h às 11:30 h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

. 

 
Presentes:  Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Jorge Thierry Calasans, 
Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Maria Cristina de Sá Matos Brito, Rosana 
Mendes Evangelista e Vinicius Vieira Soares. 

Ausentes: Evânia Vieira da Costa, Simone Vendruscolo (férias), Thamiris de 
Oliveira Lima e Valmir José de Macedo. 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1.INFORMES: 

 Férias 1: Cláudia estará de férias durante próxima semana, do dia 24 a 28 
de junho.  

 Férias 2: Jorge Thierry comunica que inicia seu período de férias na 
segunda, dia 24 de junho com término em 15 de julho. 

 Férias 3 : Márcio comunicou que estará de férias a partir do dia 8 até o  15 
de julho. 

 Apoio ANA à Infraestrutura festa junina: Thierry comunicou que foi 
informado pela SAF (Sr. José Alves Neto) que o contato da Aságuas para a 
organização da infraestrutura da festa deverá ser centralizado no Sr. Marco 
Antonio. 

2. FESTA JUNINA 

A festa será realizada no dia 28 de junho às 17h. Todos os materiais, estrutura 
e logística da festa estão prontos, falta a parte de divulgação. 

Foi discutida a possibilidade do adiamento ou cancelamento por conta do 
desgaste necessário para a realização, mas devido à ausência das diretoras 
sociais para opinar, do engajamento de alguns associados e da estrutura que 
já está pronta, a festa será realizada como prevista.  

Foi decidido que seria enviado um e-mail da Aságuas para a ASCOM 
solicitando a divulgação da festa para os servidores, com a marca da 
Aságuas como patrocinadora da festa e da ANA como apoio.. 

 

3. ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO  

Foi informado pelo diretor Thierry que a ANA contratou, por meio de uma 
licitação, a empresa que realizará a manutenção e a troca das lâmpadas 
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queimadas dos estacionamentos até o fim do mês. Dessa forma não mais 
será necessário enviar o ofício decidido na reunião de 21/05 (30ª reunião).. 

4. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO  

Foi realizada, a pedido da Diretora Presidente da ANA, reunião com os 
“impactados pelo DESPACHO Nº 839/2018/GAB/CGU/AGU, DE 10 DE OUTUBRO DE 
2018, ou seja, os colegas que ficaram de fora do processo avaliativo para 
promoção e progressão no ciclo outubro/2018 a março/2018 (oito servidores. 
Na reunião foram tirados os encaminhamentos contidos no email em anexo, 
do colega Wagner, um dos impactados (Anexo I). 

No que diz respeito à solicitação dos “impactados”, Márcio informou que, 
segundo o Wagner, há restrições da Diretora presidente a nomes da diretoria 
da Aságuas e sugeriu que, como estaremos na reunião somente para apoio, 
poderíamos indicar o nome do Thierry.  

Houve protestos de diretores em relação à forma de tratar a representação 
dos servidores, Thierry informou que não se dispõe a ser representante na 
reunião, inclusive porque estará de férias, e a decisão foi avaliar mais próximo 
da marcação da reunião como e quem participará da reunião a ser realizada, 
a ser convocada pela DP. 

5. DEBATE TÉCNICO 

Foi aprovado o tema do próximo debate técnico, a ser realizar no próximo dia 
4 de julho. O tema será sobre a nova lei das Agências Reguladoras Federais 
Decidiu-se propor os nomes dos colegas Anna Flávia e Nazareno, que, 
durante um período de 2009 a 2013 participaram das discussões sobre o 
aprimoramento das propostas de lei com técnicos e dirigentes das outras 10 
agências reguladoras federais, por meio do Fórum dos Dirigentes das 
Agências Reguladoras Federais. A idéia é que seja apresentado o histórico 
das discussões, o que a lei traz de avanços/retrocessos e seu impacto na 
ANA. 

6. Site 

A diretora Rosana informou que estão sendo realizadas modificações no site 
pela estagiária, com a coordenação da Diretoria Técnico e Cientifica. Foi 
solicitado a todos que façam sugestões e anotações para apresentar na 
próxima reunião. 

 

Após lida e aprovada pelos presentes esta ata foi assinada pela Diretora Executiva  
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ANEXO I DA ATA 34 – email enviado pelo associado Wagner. 
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