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71a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 27.04.2020, das 11h às 12h15 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Zoom 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Márcio Rosa Rodrigues, Maria 
Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo e Valmir José de 
Macedo. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Jorge Thierry Calasans, Thamiris de Oliveira e 
Vinicius Vieira. 

 

1. INFORMES: 

Sinagências (Ação Desconto previdenciário): A diretora Cristina recebeu e-
mail do Sinagências na quinta-feira sobre a liminar obtida por eles para a   
desconto previdenciário em que foi obtida liminar; encaminhou o e-mail aos 
diretores da Aságuas para conhecimento. Conversou com a Neuza da 
CGEGEP, que confirmou que a ANA recebeu oficio do Sinagências com a 
liminar para não realizar a elevação do desconto previdenciário, e que o ofício 
não tinha anexa lista de associados e que, portanto, valeria para todos os 
servidores da ANA; Neuza também informou que recebeu comunicado do 
ministério da economia para não implementar a decisão da liminar. Cristina 
questionou a formalidade desse pedido do ministério (pois liminar se cumpre, 
podendo se recorrer) e está em busca dos documentos (cópias dos ofícios) 
formais que comprovem tal informação. O diretor Márcio informou que pode se 
tratar de uma estratégia do ministério, enquanto tenta derrubar a liminar e pode 
não haver documentos formais, mesmo assim devemos continuar buscando a 
obtenção de cópias desses documentos.  

Ação P&P: O diretor Márcio comunicou que não sabe se cabe fazer algo em 
relação à inicial proposta pelo escritório de advocacia: foi sugerido que todos 
os diretores leiam a inicial proposta para discutir posteriormente. 

Informes de áreas/atualização : 

A diretora Cristina não falou com o diretor substituto da ANA, Joaquim Gondim, 
para obter a informação sobre a aprovação dos diretores da ANA referente ao 
envio dos relatórios das áreas. Mas caso não ocorra, sugeriu a cada diretor da 
associação que solicite tal relatório ao seu respectivo superintendente. 

Diretora Rosana informou que estão terminando os estudos das hidrelétricas e 
a atualização do PNRH está com os responsáveis pela elaboração da 
publicação Conjuntura; estão tendo muitas reuniões na sua superintendência. 
Informou também que em sua área estão organizando o tempo, definindo 
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horários de finalização do expediente, não realizando reuniões durante todo o 
dia para dar tempo de realizar trabalhos e que está funcionando melhor 

O diretor Márcio comentou que o teletrabalho está sendo difícil pela 
organização do tempo. 

A diretora Claudia concordou que a organização de tempo está complicada e 
em sua área as reuniões continuam, sem maiores novidades sobre as 
atividades desenvolvidas.  

A diretora Simonesolicitou férias de três dias, providenciou mudança,  e foi 
para Alto Paraíso, onde se manterá em confinamento. Atualmente, está 
instalando um sistema de internet para realizar suas atividades à distância. Não 
temnovidades sobre a área da SAS. 

Conjuntura Política: Foi feita uma pequena discussão sobre a conjuntura 
política, com muitas críticas ao comportamento do governo em relação à 
pandemia. O novo ministro da saúde reduziu as informações sobre a pandemia 
e vários locais estão reabrindo, o que é motivo de preocupação, pois o 
isolamento social é a única defesa que a população tem. Naárea da educação 
em Brasília, que havia solicitação do Bolsonaro ao governador Ibaneis para 
retorno às aulas, o  Diretor Valmir informou que não vão voltar por agora, não 
tem previsão de volta das aulas presenciais na rede de ensino pública e que 
esta avaliação é consenso na área de educação. 

 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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