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13ª. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 23/01/2019, das 11h15 h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

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

1. PLANEJAMENTO Aságuas 2019 
a) Assembleias Gerais Ordinárias. 

- AGO  primeira quinzena de março – Prestação de contas (financeira e de 
ações)  de 2018; planejamento 2019. Sugestão: dia 14 de março  

- AGO – primeira semana setembro -  Eleição Conselho Fiscal . Sugere-se a 
realização em 19 de setembro; a diretoria da Aságuas deve nomear 
Comissão Eleitoral no prazo mínimo de 60 dias antes da eleição, que se dá 
na AGO. Portanto até cerca de 10 a 19 de julho deve ser nomeada Comissão 
eleitoral.A comissão Eleitoral deve convocar a eleição no prazo de até 30 
dias antes da data fixada para a eleição . 
b) Diretoria Social (DS) 

Foram propostas pela Diretoria Social a realização de duas festas, uma na 
primeira semana abril (feijoada ou semelhante) na primeira semana de abril, 
e  outra na no mês de novembro, festa de fim de ano. Foi proposto o subsídio 
de R$ 7.000 para a primeira festa; a Diretoria social apresentará proposta de 
subsídio para a segunda festa. 

Foram ainda propostas a realização, em parceria com o condomínio do SPO 
de Festa junina, com subsídio de até R$ 700,00 da Aságuas . 

A DS ainda será responsável pela realização de Happy Hours, com o apoio 
da Diretoria Técnico Científica, nos dias de realização dos Debates Técnicos, 
a partir das 18 h. 

Quanto à agenda de Esportes, foi aprovada a criação de comissão de 
associados, que, sob coordenação da DS, coordenará o Olimpiana 
(realização maio/junho. Será necessário definir quais os esportes, qual a 
proposta de subvenção para a Aságuas e o Torneio Secura. Serão 
apresentadas propostas mais elaboradas até o fim de fevereiro, para 
completar o planejamento da Diretoria Social. 
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Quanto ao Interagências, a DS propôs, que tendo em vista que as 
Associações das agências já não assumiram o Interagências no ano 
passado, que a Aságuas não mais assuma a coordenação deste evento. 
Além disto, o subsídio da CAIXA em  2018 já foi muito difícil e correspondeu 
à  metade do montante do ano anterior. A Aságuas deve informar as 
associações desta decisão e informar ao Sinagências se este tem interesse 
em coordenar o Interagências. Quanto ao valor de R $ 7.000, do subsídio da 
CAIXA vamos informar as associações que corresponde ao investido 
antecipadamente pela ASáguas quando do início do Torneio e se todas 
concordarem fica conosco; caso contrário, veremos o que fazer. 
c) Diretoria Técnico Científica.  

A Diretoria TC propôs que houvesse alteração no modelo anterior dos 
debates Técnicos, que eram propostos e planejados no início do ano e 
propostos pelos associados. Este ano a proposta é que sejam debates 
realizados bimestralmente, e em cada debate sejam definidos temas do 
moment. A diretoria TC está analisando a proposta de temas levantados pela 
diretoria 7 da Aságuas. O primeiro debate será realizado em fevereiro; 
depois, abril, junho, agosto outubro e novembro. Pode-se trazer pessoas de 
fora, caso em que a Aságuas pagará a passagem e hospedagem. Proposta 
de teto para cada evento: R#$ 3.000,00, não podendo ultrapassar R$ no ano 
R$ 12.000,00.   

2. Reunião com diretora presidente 
A DP marcou para hoje, 23/01, às 15h30m. a reunião solicitada pela Aságuas 
Discutiu-se o que deveria ser tratado na reunião, conforme segue: 

a. Apresentação da nova diretoria da Aságuas; breve histórico da Aságuas. 

b. Discussão e troca de opiniões sobre a mudança de locação da ANA do 
MMA para MDR e de questões da MP do saneamento. 

c. Outros assuntos: 1.Licença Capacitação; 2.Contrato aluguel do SIA, 
encerramento; 3. Proposta de criação de espaço de convivência entre 
blocos N e O; 4. Informação sobre as alterações dos Debates Técnicos e 
manutenção do acordo anterior; e 5. Liberação dos servidores para festa 
de abril sexta à tarde.  

Obs.: Anexo, breve resumo da reunião com a DP. 

3. Convênio Clube do Judiciário 
A pedido da associada Flávia Canedo, definiu-se que a Diretoria Social 
entrará em contato com o Clube do Judiciário para verificação da 
possibilidade de convênio. A diretoria Social deve procurar a associada para 
a marcação de reunião com tal objetivo.  



 

Ata 13 – 23/01/2019 – ASÁGUAS8                                                                       03/05 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

 

4. Placas de homenagem a colegas falecidos. 
O colega Daniel Jordão informou que as placas atualmente existentes em 
homenagem aos colegas falecidos Ney Murtha (na Praca das Mangueiras) e 
Adriana Maximiano (situada ao lado do bloco L) encontram-se danificadas e 
quase não se pode lê-las. Decidiu-se solicitar ao Jordão que faça orçamento 
de placas novas em alto relevo e em metal para substituir as antigas .  

5. Alteração dos dias fixos de reunião da diretoria da Aságuas. 
Foi proposto pela diretora Cláudia a alteração dos dias de reunião da diretoria 
de quarta para terça ou quinta, mesmo local e horário, visto que quarta é um 
dia que tem compromissos que a impedem de participar. Deliberou-se por 
uma consulta a todos os  diretores para proceder a alteração 

Obs.: Após a consulta feita aprovou-se o dia de terça-feira para as reuniões  
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ANEXO I ata 13, DIRETORIA 08  – Anotações de reunião com DP em 
23/11/2019 

Foi realizada no dia 23 de janeiro de 2019 a primeira reunião da atual diretoria 
da Aságuas com a Diretora Presidente. Participaram da reunião pela Aságuas 
as Diretoras:  Maria Cristina Sá O.M.Brito (Diretora Executiva);  Cláudia x (Dir. 
Financeira Suplente); Rosana Evangelista (Dir. Técnico Cientifica ); Simone 
Verdruscolo (Dir. Técnico Cientifica Suplente); Thamiris (Diretora Social) e 
Evânia (Diretora Social Suplente). A reunião constou de: 

 

a. uma apresentação dos diretores da Aságuas e um breve histórico da 
Associação com informação sobre sua marca de independência e apoio 
à PNRH democrática e participativa. A  DP esclareceu que, devido à 
agenda carregada do último trimestre, ainda não tinha podido conhecer a 
nova diretoria, o que aconteceu nesta data. 
 

b. A nova alocação da ANA no MDR / a MP Saneamento 
A Aságuas manifestou preocupação com a nova alocação da ANA no 
MDR e as funções da ANA; considerou que esta alteração pode levar a 
de que haja um direcionamento da ANA para a questão das obras 
hídricas, em detrimento de suas funções de implementação da PNRH e 
de regulação do uso da água. A Aságuas esclareceu que é preciso que a 
ANA não fique sob o controle de nenhum setor usuário, e que algumas 
ações podem entrar em conflito regulatório. Manifestou também 
preocupação com a manutenção da autonomia da agência, da fonte 183 
que já está comprometida para parte do futuro da agência e solicitou a 
posição da DP sobre esses assuntos. Há também preocupação com a 
recente entrevista do ministro, na qual se destaca a prioridade para 
Segurança hídrica e Habitação, tendo ficado fora as importantes ações da 
ANA referentes à gestão e a questão do setor saneamento, retirado do 
Ministério das Cidades, para a qual não está claro qual será a política do 
governo federal. 
A DP informou que tem buscando participar da discussão sobre para onde 
a ANA iria desde o ano passado. Ressaltou que na reunião da ANA com 
o novo ministro informou da importância da ANA para a gestão de 
recursos hídricos e das atribuições da ANA e ainda está em fase de 
esclarecimento do novo Ministro e do Secretário de Segurança Hídrica 
sobre estas questões, mas que os novos dirigentes ainda não estão 
falando sobre as nossas questões, porque ainda estão se familiarizando, 
mas que tem muita esperança e que a escolha do slogan do MDR é um 
bom sinal (Novo Slogan: Água e Moradia). , visto que de fato ainda não 
conhecem bem as funções da ANA. Sobre a manutenção da fonte 183 
informou que a diretoria está muito integrada na defesa desta fonte e que 
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tem consciência que as ações da ANA e sua autonomia ficam 
comprometidas sem a manutenção desta fonte 
A DP também informou que acha que a questão do saneamento deve 
passar na Câmara e que acha que na ANA deve ser implementada de 
forma progressiva com concurso. 
A Aságuas informou que há muitas dúvidas legais sobre a MP. Mas que 
se está sendo aberto espaço de discussão sobre a MP, a diretoria da ANA 
deve abrir discussão interna, porque há várias questões colocadas como 
atribuição para a ANA que nada tem a ver com as nossas atuais funções 
e precisamos analisar melhor a possibilidades de conflitos regulatórios 
entre as atuais atribuições e as novas propostas; que a própria definição 
de supervisão regulatória está mal redigida no texto e que há partes que 
não são aceitáveis, tais como Ana assumir papel de mediadora de conflito 
entre Agencias municipais e municípios (risco da ANA virar um juizado de 
pequenas causas que exigem muita gente e sugam nossas atividades; a 
questão de fazer supervisão regularória para resíduos sólidos), etc. A 
Aságuas se dispôs a participar e contribuir para este debate, que ainda 
não foi aberto pela Diretoria da ANA. E colocou que a questão da 
realização de concurso público para as atuais vagas existentes é 
indispensável e urgente e que há muita preocupação do setor de recursos 
hídricos com o uso da fonte 183, tendo setores do CNRH já se 
manifestado do impedimento da ANA usar dinheiro desta fonte para as 
novas funções.   
A Diretora manifestou que está comprometida com a realização do 
concurso público e ficou combinado que essas discussões continuarão. 

c. Dificuldade de divulgação das decisões e informações à casa: a Aságuas 
informou a DP que um dos problemas é que as decisões da Diretoria não 
são informadas à Casa e as atas das reuniões estão muito atrasadas, 
mais de um mês. A DP esclareceu que é favorável à divulgação aberta 
das reuniões e solicitou sugestões da Associação para melhoria desse 
problema. 

d. Outras questões tratadas: 
-  Licença Capacitação: a Aságuas informou à DP que tomou 
conhecimento do ofício 1/2019/GAB-ANA pouco antes de entrar na 
reunião com a DP. Informou que pretende negociar para que todos os que 
se inscreveram em tempo hábil, cumpriram os requisitos antes da 
decisão, tenham seu pelito atendido, em especial aqueles cujo prazo 
vence agora. Ficou acertado que a negociação concreta deve ser feita 
com o Chefe de gabinete, alterada posteriormente para o Diretor Oscar.;  
- Prédio do SIA (a DP informou que em fevereiro o prédio do SAI será 
desocupado e entregue).;  
- Espaço de convivência (Aságuas sugeriu a DP que fosse criado um 
espaço de convivência, tal como existe a Praça das Mangueiras, entre os 
blocos N e O.) 
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-  Debates Técnicos (a Aságuas informou a DP do novo formato em 2019, 
com debates bimestrais e propôs que se mantivesse o acordo de parceria, 
que implica em abertura de espaço para realização dos Debates e 
continuidade da utilização de horas de Debate Técnico para o banco de 
horas da Capacitação).  

 

Foto da reunião com Diretora Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


