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11 REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 09/01/2019, das 11:0h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:  
Diretoria da Aságuas: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Maria Cristina de Sá 
Matos Brito, Rosana Mendes Evangelista, Thamiris de Oliveira Lima,  Simone 
Vendruscolo e Valmir José de Macedo.  
Ausentes: Evânia Vieira da Costa (férias), Cláudia Fernanda das Neves Oliveira 
(férias), Jorge Thierry Calasans (licença capacitação) e Vinicius Vieira Soares 
(férias) 
 

1. INFORMES  
• O diretor Valmir informou que estará de férias de 15 a 26 de janeiro. 

• Ação 13º - Cristina informou que recebeu a lista de associados que 
integrou a ação em referência. A lista foi datada de 2010 e não constaram 
os associados do terceiro concurso. 

• Ingressos cinema: Nathan informou que tem sido bastante procurado e já 
vendeu cerca de 30 ingressos e Thamires informou que ficou com 
ingressos no período que Nathan não estava e vendeu três. Foi solicitado 
que façam lista de controle de vendas para passar para o diretor 
financeiro. 

2. CONTRATO DE WI-FI 

O diretor Valmir apresentou proposta da vivo para pessoa jurídica e, após 
discussão, optou-se por assinar o contrato de 10GB+10 GB para nos seis 
meses verificar qual a nossa necessidade. O valor é de R$ 63,00. Valmir 
ficou responsável pelas providências. 

3. SERPRO 
Chegou uma fatura de R$ 100,00 do Serpro. Valmir realizará o pagamento e 
depois cobrará ressarcimento do Dir. Financeiro, que se encontra de férias. 

4. SALA DA ASÁGUAS 

A diretoria anterior (2016/2018, diretoria 07 da Aságuas) havia feito um 
acordo com a Diretora Presidente da ANA de transferir a sala da Associação 
para o bloco O, sala 109. A troca ocorreu devido à necessidade alegada pela 
administração de ocupar toda a área central do bloco L com a STI 
(Superintendência de Tecnologia da Informação) que viria do bloco B e 
abriria espaço para que a SAF e a GEGEP que atualmente se encontra ainda 
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no SIA fossem para o bloco B e o prédio do SIA fosse desocupado e 
entregue. 

A troca envolveu a sala 109 dop Bloco O e mais uma sala pequena situada 
no bloco O, abaixo da escada que serviria de depósito. 

Entretanto, a STI informou que não irá para o Bloco L e o assunto encontra-
se suspenso com solicitação da diretoria da ANA para que a SAF verificasse 
nova possibilidade de locação da STI. 

Tendo ISSO em vista, a diretoria da Aságuas decidiu que, caso a STI não vá  
para o Bloco L, propor à Diretora Presidente que a Aságuas se mantenha na 
atual sala e mantenha também a sala pequena embaixo da escada para 
depósito. Tal assunto deve ser tratado em reunião com a DP a ser marcada. 
Decidiu-se também cobrar solução para a continuidade da desocupação do 
prédio do SIA. 

5. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.  

Foram trocadas informações sobre a nova vinculação da ANA ao MDR. 
Verificou-se que o novo ministério criado tem seis secretarias, entre elas a 
Secretaria de Segurança Hídrica, ainda não preenchida. Esta secretaria 
assumiu as antigas funções da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 
do Meio Ambiente.  
 

6. ESTAGIÁRIO Aságuas 

O estagiário Nathan solicitou dispensa no período de 5 a 13 de dezembro 
para viagem particular. Foi concedida essa licença que deverá ser 
compensada com jornada integram na segunda semana de janeiro, a critério 
da diretoria da Aságuas.  

O estagiário terá férias, conforme contrato, na segunda quinzena de janeiro 
de 2019. 

 

 

 

  


