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51a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 21/10/2019, das 11h às 12h 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Jorge Thierry, Rosana 
Mendes, Simone Vendruscolo, Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes:, Maria Cristina de Sá (férias), Márcio Rosa Rodrigues (viagem a trabalho) 
e Thamiris de Oliveira (férias)  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES 

 E-mail associada – homenagens póstumas: A associada Lucimar Silva 
Rezendo, após a leitura do “Boletim Informativo Aságuas nº 7” enviou à 
associação, em 18/10/19, mensagem questionando o fato de a Aságuas ter 
homenageado, por meio da aposição de placas na área externa do SPO, os 
colegas Ney Murtha e Adriana Maximiano e não ter incluído, no rol dos 
homenageados, os colegas Eduardo Felipe e Ubiratan. Em resposta ao 
questionamento, decidiu-se esclarecer que não se tratou de esquecimento ou 
favorecimento por parte da Aságuas a um ou outro colega. Essas homenagens 
surgiram por um movimento espontâneo dos servidores e não por uma inciativa 
própria da diretoria da associação. Esta foi acionada por associados para apoiar 
as homenagens. Assim, a Aságuas arcou com o custo da confecção das placas 
sendo que todas as demais ações (construção da coluna de apoio às placas, 
adequação dos espaços para recebê-las, plantio de árvores, etc) foram 
desenvolvidas pelos servidores e pela ANA, por meio da então COSUS. Com 
relação ao colega Eduardo Felipe, lembramos à Lucimar que este foi 
homenageado pela Aságuas com a criação do Troféu Eduardo Felipe, integrante 
do Torneio Secura, por uma iniciativa do então diretor executivo da Aságuas, Ney 
Murtha. Quanto ao colega Ubiratan, a associação jamais recebeu nenhum pedido 
de apoio ou sugestão de homenagem. O diretor Valmir também se comprometeu 
em conversar e levar esses esclarecimentos pessoalmente com a colega Lucimar. 

 Ingressos de Cinema – Cine Itaú:  O diretor financeiro Vinicius informou sobre 
a realização da compra de um lote de 50 novos ingressos para o espaço Itaú de 
cinema em Brasília, conforme deliberado na 48ª reunião. Informou também ter 
negociado, com o intuito de compensação pelos transtornos causados em 
decorrência da intimação extrajudicial recebida, injustamente, pela Aságuas, uma 
compensação que foi confirmada pela administração do Itaú Cinemas com a 
promessa de envio de 10 ingressos-cortesia.  

 Festa de final de ano: A diretora social Evânia – cuja cessão para o Cade foi 
finalmente aprovada pela Diretoria da ANA – informou ter recebido demanda de 
nossos associados para que a Aságuas disponibilize simultaneamente cervejas 
das marcas Eisenbahn e Heineken. Ela se comprometeu em contatar o Fran Buffet 
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e negociar um aditivo ao contrato, de valor razoável, de forma a que ambas as 
marcas de cerveja sejam oferecidas e não somente a marca contratada 
(Eisenbanh). A diretora social Thamiris, ausente mas contatada por WhatsApp, se 
comprometeu em passar as informações do cardápio que será enviado à Jaqueline 
para que ela coloque essas informações em um poster para divulgação, por e-mail, 
aos associados.  

 Debate técnico do dia 13/11: a diretora técnico-científica Rosana, informou que, 
além da presença do professor Assis para falar sobre a gestão adaptativa do clima, 
contatou a SPR (o Especialista em Recursos Hídricos Saulo Aires de Souza) para 
uma apresentação da visão da ANA sobre o tema. A diretora técnico-científica 
Simone entrou em contato com a professora Mercedes Bustamonte, da UnB, e 
ainda está aguardando resposta. Rosana se comprometeu também, caso não haja 
disponibilidade da professora Mercedes, em contatar a profª da UnB, Dra. Ana 
Flavia Platiau, especialista da área, com o viés jurídico e de relações 
internacionais, para uma eventual participação no debate. Pediu ajuda de todos os 
diretores para a organização do happy hour após o debate. 

 Taxas bancárias: o diretor financeiro Vinicius fez um breve relato sobre as 
despesas que a Aságuas tem tido com o pagamento mensal do “pacote de 
serviços” em ambas as contas da Aságuas (Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal). A sugestão é a de que a Aságuas renuncie à continuidade do pagamento 
pelo pacote de serviços e opte pelo pagamento avulso de cada operação. 
Comprometeu-se em apresentar, em futura reunião, um levantamento sobre esses 
custos para que a diretoria tenha maiores subsídios para deliberar a respeito. 

 Nota Abar: o diretor administrativo Valmir solicitou informações acerca dos 
desdobramentos da nota da Associação Brasileira de Agências de Regulação 
(Abar) e da Nota de Repúdio da ANA à manifestação da Abar, ambas referentes 
ao Projeto de Lei que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. A discussão 
foi reporta para a próxima reunião, com a presença da diretora executiva, que 
acompanha mais diretamente o tema. 

 Reunião com a PF/ANA: em decorrência do e-mail enviado a toda a diretoria da 
Aságuas pela diretora executiva Cristina Sá no último dia 18/10 solicitando que, 
em seu período de férias, acompanhássemos os desdobramentos do processo 
ANA nº 1970/2008 (Progressão e Promoção - encaminhado à Secretaria Geral, 
para pautar na Direc), para “vermos se acontecia algo novo”, o diretor Thierry 
sugeriu o agendamento de uma reunião com o novo Procurador-Chefe da ANA, 
Luís Carlos Martins Alves Júnior, para que a associação pudesse se apresentar e 
levar ao Procurador-Chefe o seu entendimento no tocante à questão da P&P. Após 
discussão, a proposta foi acolhida com o indicativo de se agendar uma reunião na 
próxima semana, já com a presença da diretora executiva ora em férias. 

 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada às 12h. 


