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68a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 06.04.2020, das 11h às 12h20 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo zoom 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, 
Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, Valmir José de Macedo e Vinicius 
Vieira. 
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira e Márcio Rosa 
Rodrigues. 

 

1. INFORMES: 
Inicialmente foi feito um balanço das atividades nas Superintendências da 
ANA neste período de calamidade pública: 

SIP: Cristina entrou em contato com superintendente que informou da 
realização de reunião com todos na última quinta-feira e semanalmente nas 
gerências. Fez uma apresentação das atividades para a diretoria da ANA 
(anexo 1). Segundo ele, cada superintendência está enviando relatório para a 
diretoria da ANA, mas não se sabe se a diretoria está compilando essas 
informações, ficou também de verificar se as áreas estão funcionando 
normalmente. 

SAS: Thierry informou que em sua área estão realizando reuniões semanais e 
coordenadores estão fazendo reuniões com o superintendente duas vezes por 
semana; comentou que diretores estão se inteirando mais do que os servidores 
estão fazendo em relação ao passado. Não houve informações aos servidores 
sobre as folhas de ponto que ainda estão abertas do mês de março, segundo 
ele, em breve terão informações de como será realizado. Não está sendo 
realizada nenhuma atividade urgente em sua área, salvo a demanda da CNI no 
tocante à suspensão da cobrança pelo uso da água pelos próximos 3 ou 4 
meses. Continuam dando andamento aos contratos em vigor. 

SAF/ Vinicius informou que continua de licença capacitação até o dia 18 de 
abril e não tem tido contato na sua área; foi sugerido que busque contato sobre 
o funcionamento da SAF para a próxima reunião. O diretor informou que os 
terceirizados estão fazendo rodízio para atender a demanda de patrimônio. No 
tocante à SAF, cumpre informar que a superintendente adjunta, Sra. 
Aleksandra, se desligou de seu cargo na ANA. 

SPR: Rosana informou em sua área estão com várias atividades urgentes, 
estão terminando os estudos das hidrelétricas para maio com reuniões 
contínuas, estão revisando planos e acompanhando os planos de ações da 
ANA, novo projeto com Paraguai e Bolívia está sendo estruturado. Estão 
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realizando muitas videoconferências, várias com participação de membros de 
outras Superintendências, para concluir notas técnicas. PNRH foi adiado para 
2021. 

SRE: Valmir informou não ter novidades em sua área, parte regulatória 
continua e as tarefas continuam sendo desempenhadas normalmente. Diretora 
Cristina sugeriu uma conversa com pessoas de diferentes gerências para saber 
das ações. Comentou que foi configurar seu computador e funcionários da TI 
estavam aglomerados na sala, que a ANA deveria realocar para a segurança 
dos mesmos. Comentou ainda que na votação da PEC de guerra as  emendas 
do Novo para cortar salários dos servidos e foram todas rejeitadas.  

COECE/ASCOM: Thamiris informou que sua área iniciou o processo de 
licitação e vai abrir edital para contratar empresa de eventos; também  estão 
tocando prêmio ANA, coordenados pela ASCOM; a comissão organizadora 
está se reunindo por vídeo conferência, o prêmio já está sendo divulgado e 
será realizado em dezembro, estão sendo pensadas as formas celebração 
ainda. Informou também que o Torneio secura está suspenso.  

Diretora Simone (SAS), nada urgente em sua área queé a mesma que a do 
Thierry, cujo relato consta acima. Ela chegou de licença logo antes da crise do 
Covid 19, suas demandas estão como gestora de um contrato de ensino a 
distância e reforçou que o acompanhamento dos diretores da ANA sobre as 
ações dos servidores está mais próximo, conforme já informado pelo Thierry. 

Cristina chamou a atenção de que não temos informações sobre ações da 
SRH, Fiscalização e STI, Gerência de Planejamento e Orçamento e sugeriu 
que, para a próxima reunião, Valmir busque informações sobre a Fiscalização, 
ela vai buscar sobre a  SRH e SOE e algum outro diretor busque sobre a STI. 

2. SERPRO / DESABILITAÇÃO E CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO SIGEPE.  
Vinicius informou que semana passada, na sexta, foi surpreendido pela 
desabilitação temporária do desconto em folha por falta de atualizações 
cadastrais. Informou que irá proceder as atualizações necessárias para a 
atualização. O Serpro está cobrando R$ 2,65 por desconto em folha de 
associado e estamos com novo contrato, assinado em outubro, e 
precisamos atualizar o sistema que codifica a exclusão e inclusão de 
associados, para excluir o novo desfiliado e a empresa MCS ASSESSORIA 
E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA, CNPJ 19.884.831/0001-00, cobrou R$ 
850,00 reais para a atualização do programa..Diretor Vinicius sugeriu 
deliberar sobre o sistema que faz o desconto em folha, deliberação 
aprovada por todos os diretores presentes; Valmir propôs buscar desconto 
sobre este valor. 
 

3. FÓRUM DE ASSOCIAÇÕES:  
Cristina pontuou que houve uma elevação do nível do fórum, como pode-
se observar na última nota produzida, que já se posiciona melhor que a 
primeira. Está sendo produzido um primeiro documento, cuja minuta inicial 
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foi encaminhada por Cristina a todos os diretores da Aságuas pelo 
WhatsApp (arquivo: memoria_virtual_Forum_03042020), a  partir de 
gravações realizadas por diversas associações no WhatsApp, com 
informações sobre as agências, foi feito um resumo e cada associação se 
posicionou sobre os pontos propostos originalmente pela 
Assetans/Marluce. A ideia é que o Fórum passe a funcionar com reuniões 
virtuais a cada 15 ou 20 dias. Sugeriu que todos leiam o material.  
Sugeriu, ainda, que  a diretoria aprove a proposta ao Fórum de envio de 
uma carta para o Sinagências com protesto formal para que o sindicato 
respeite as associações, visto que, recentemente, no meio da crise  do 
corona, onde as atribuições da ANVISA estão sendo requisitadas com 
mais urgência, o presidente do Sinagências esteve reunido com o 
presidente da ANVISA e sequer avisou ou convidou a UNIVISA. Nenhuma 
associação está conseguindo entrar em contato com o presidente do 
Sinagências. O Fórum tentou marcar reunião com ele e também não 
conseguiu. Thierry lembrou que há uns dois anos Alxnaldo, presidente do 
Sinagências, se reuniu com a diretoria da ANA e sequer avisou ou 
convidou a Aságuas, que protestou formalmente via ofício. 
Cristina propôs que se divulgasse a nova carta da Fonacate aos 
associados e no site.  
Foram aprovados a apresentação da proposta de ofício do Fórum ao 
Sinagências e a divulgação da Nota do FONACATE. 
 

4. REUNIÕES VIRTUAIS:  
Foi decidido manter as reuniões no zoom, embora haja problemas com o 
mesmo no que se refere à privacidade.  
 
 
 Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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