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35a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) - dia 26/06/2019, das 11h às 12h30 

SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana 
Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, Valmir José de Macedo.    

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves (férias), Jorge Thierry (férias) e Vinicius 
Vieira (Participação em reunião de trabalho com as delegatárias).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 
1. Informes: 

 Agenda DP – Cristina informou que na agenda da Diretora Presidente da 
ANA, de 25/06, constou reunião com Secretário de Gestão e Desempenho 
Pessoal do Ministério da Economia. O assunto de P & P teria sido tratado? 

 Reforma da Previdência: Márcio informou que as emendas apresentadas 
pelo Relator do PL da previdência na Câmara alteram período de carência 
para atingir a condição de aposentadoria proporcional.  
 

2. E-CNPJ 
Valmir informou das dificuldades que está tendo para que se providencie o E-
CNPJ da Aságuas. Vinicius se colocou à disposição para colaborar na questão 
e buscar articulações com o SERPRO na busca de solução 
 

3. Suspensão do desconto em folha da mensalidade da Aságuas 
Valmir e Vinicius informaram que, na busca de quem é o responsável pela 
retirada do desconto em folha da mensalidade da Aságuas, até o momento ainda 
não se tem clareza sobre o assunto. Foi enviado e-mail ao SERPRO (Anexo I) 
com o objetivo de definir o responsável.  
Vinicius contatou com a procuradoria do ministério da Economia que disse que 
encaminhou pelo cumprimento da liminar da Aságuas.  
 

4. Festa Junina: 
Thamiris informou que a organização da festa já está toda encaminhada e toda 
estrutura já está certa.  
Sobre o patrocínio da festa pela Aságuas apresentou proposta de aumentar o 
patrocínio já aprovado de R$ 820,00 (vide ata 31) para um valor de até R$ 
1.620,00. 
Além do patrocínio da Aságuas estava previsto também uma contribuição da 
CAIXA (as informações que temos da Magaly são de que seria uma contribuição 
de R$ 250,00, mas ainda não há conformação oficial). Vinicius fará a verificação 
oficial com a CAIXA hoje à tarde. 
Foi aprovado então, que o gasto máximo com a festa junina deverá ficar em R$ 
1.250,00. Desse valor será debitado o que a CAIXA contribuir, para definir o valor 
máximo que a Aságuas gastará. 
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Com o objetivo de diminuir os gastos foram cortados alguns itens do orçamento 
apresentado, como por exemplo, gastos com monitores.  
A estagiária da Aságuas ofereceu-se para monitorar os brinquedos da festa 
(denominado espaço kids), o que foi aprovado. Dessa forma, no dia da festa será 
alterado o horário de trabalho da estagiária, que em vez de trabalhar de 9h às 
13 h, trabalhará de 17 h às 21 h. 
 

5. Debate Técnico. 
Foi informado pelas diretoras Rosana e Simone que já foram feitos contatos com 
os nomes sugeridos na reunião passada (Anna Flávia e Nazareno) e eles 
sugeriram o nome de Harley Maria de Souza Almeida, servidora pública 
aposentada e atual Assessora de Gestão Estratégica e Inovação da ANTT.  (As 
diretoras informaram que estão alterando o horário usual de 16 h para as 14:30, 
visando maior participação dos servidores e evitar que aconteça o esvaziamento 
antes do fim o debate. 
 
 
A presente ata foi lida e aprovada pelos diretores presentes  e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO I DA ATA 35 – EMAIL ENVIADO AO SERPRO. 
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