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79a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 29.06.2020, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de 
Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Vinicius 
Vieira. 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves (férias), Evânia Vieira. 

 

1. INFORMES: 

Mudança de área: A CGGEP/SAF abriu consulta até amanhã para que 
servidores interessados em troca de área/Superintendência, inclusive para 
a área de Saneamento, informem sua pretensão; não há compromisso da 
ANA de que a intenção de mudança seja realizada, é apenas um 
levantamento de desejos.  A associação já enviou duas cartas informando o 
interesse em participar da discussão sobre remanejamentos, incluindo a   
construção da nova área de saneamento, mas não a Diretoria da ANA não 
manifestou interesse. 

Webinar: Essa semana será realizado um webinar sobre o novo marco 
regulatório do saneamento com a presença da diretora da ANA e do 
secretário de saneamento do MDR respondendo perguntas sobre as 
mudanças da ANA decorrentes da nova lei sobre o marco legal do 
saneamento.  

2. NOVA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2020/2028) 
Será realizada na próxima quarta-feira, dia 1º/07, às 11h, reunião com 
associados interessados em participar e/ou apoiar a formação de uma 
chapa para a próxima diretoria da Aságuas. Os interessados receberão 
um link por meio do Teams para a reunião. Alguns não pretendem fazer 
parte da chapa, mas estão dispostos a conversar e colaborar com a 
discussão sobre o futuro da associação. A diretora Cristina abrirá essa 
reunião expondo as preocupações, explicando que a maioria dos atuais 
diretores não pretende integrar a chapa para a próxima diretoria, e que as 
pessoas presentes na reunião foram  sugeridas por diretores ou colegas 
consultados. Ela também abordará a importância de se dar continuidade à 
existência da Aságuas. 
Lista dos contactados (inclui todas as carreiras e os quatro concursos da 
ANA – link do Teams para a reunião: https://bit.ly/futuroAsaguas) 
Agustin EGEO (SAS); Ana Catarina ERH (SPR); Anna Flávia Senna 
ERH(AA); Ana Paula Souza ERH (SRE); Andréia Trindade TA (Ascom); 
Dhalton ERH (SGH) Diogo Carneiro TA (SAF); Elmar - ERH (SAS); Flávia 
Simões Rodrigues ERH (SAS); Fredjean AA (AP); Helvécio Mafra EGEO 
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(SRH); Izabela Santana ERH (SAS); Leo Almeida ERH  (SFI); Luiz 
Henrique Pinheiro ERH (SAS),  Márcio Bonfim, EGEO (SPR); Marco 
Antonio Amorim ERH (SAS); Marco Antonio Silva, EGEO (STI); Marcos 
André Fuckner, EGEO (SPR); Mariana Coutinho ERH (SIP), Mariane 
Ravanello, ERH (SPR); Rafael, AA (SAF), Sarita, TA (STI) e Wilde C. 
Gontijo Junior ERH (SRE).  
Daremos um “pontapé” inicial e depois os interessados se encarregarão 
diretamente da organização das próximas reuniões. 
Na próxima semana será discutida a formação da comissão eleitoral, o 
diretor Márcio se ofereceu para fazer parte da comissão, se for necessário. 
 
 

3. SANEAMENTO:  
A diretora Cristina enviou links com (1)entrevista sobre nova lei do 
Saneamento e (2) uma matéria noticiando que o Ministério do 
Desenvolvimento Regional está contratando consultoria sobre a questão 
da regulação de Saneamento na ANA. A diretora solicitou que os diretores 
leiam para discussão na próxima reunião. Não há previsão de concurso 
para os novos cargos de saneamento. Tudo indica que a área será 
montada com cargos provisórios e depois será reavaliada.      
  

 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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