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30a REUNIÃO DA 8a DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) – Dia 21/05/2019, das 11h0 às 13h  

Sala da Aságuas – Bloco L 
 
 
 

Presentes: Cláudia Neves, Jorge Thierry Calazans, Márcio Rosa Rodrigues de 
Freitas, Maria Cristina de Sá Matos Brito, Rosana Mendes Evangelista, Simone 
Vendruscolo e Valmir José de Macedo.  

Ausentes: Evânia Vieira da Costa (férias), Thamiris Lima,  Vinicius Vieira Soares 
(viagem a serviço) 
 
 

1. INFORMES  
 Férias: a diretora Técnico Científica Simone informou que estará de férias 

de 3 a 21 de junho; e que, no dia 28 de maio estará em viagem a serviço. 
 Convênio Júlia Adnet:  Thierry informou que a academia mudou de dono 

e CNPJ, e foi feito novo contrato, que já verificado por ele. O contrato será 
entregue para assinatura e, após ser assinado pela Aságuas deve ser 
digitalizado e arquivado pela Diretoria Administrativa em pasta de 
convênios no site da Aságuas e divulgado aos associados. 

 Contratação de estagiária: Foi feita a escolha pelos diretores que 
realizaram as entrevistas da estagiária Jacqueline B Lima. A empresa 
(Stag) informou que levaria cerca de uma semana para a documentação  
ficar pronta e a estagiária somente poderia começar na última semana de 
maio. Decidiu-se, então que ela começará no dia 3 de junho, uma 
segunda-feira. 

 Palestra sobre Reforma da Previdência: foi feita uma avaliação da 
palestra/apresentações/debates feita pelo advogado Leandro Madureira 
em 15/05/2019 e organizada pela Aságuas, considerada por todos muito 
boa. Vários colegas elogiaram. A apresentação(slides) da palestra e a 
gravação já foram disponibilizadas no site da Aságuas. 

 Cobrança pelo SERPRO: o diretor Vinicius esclareceu, a pedido da 
diretoria administrativa, que a cobrança enviada pelo SERPRO de R# 
326,00 é feita anualmente. Em atendimento à liminar obtida pela Aságuas, 
o desconto das mensalidades continua sendo efetuado. Não houve 
interrupção. Decidiu-se orientar a Diretoria Financeira a realizar o 
pagamento da respectiva cobrança. 
 

2. CARTA ASÁGUAS/MMA  

A carta, enviada pela Aságuas à ASIBAMA-DF, ASCEMA Nacional e 
ASSEMMA em 14/05/19 (Anexo 1) foi disponibilizada no site da Associação.. 
A Ascema enviou agradecimento (Anexo 2). Decidiu-se também divulgar a 
carta para os nossos associados. 
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3. FESTA JUNINA  
No planejamento financeiro de 2019 está previsto um investimento de R$ 
700,00 para a festa junina.  
Magali (COSUS/ANA) solicitou a contribuição de R$ 820,00, tendo informado 
que a PRF e o MCTI não apoiarão a festa este ano e que a CAIXA vai 
contribuir com irrisórios R$ 80,00; o valor acrescido seria para aluguel de 
mesas e cadeiras. A data proposta para realização da desta é  5 de junho, 
uma sexta-feira. 
Como a Aságuas já contribui com o empréstimo de gambiarras elétricas, 
caixa de som, microfone, lâmpadas e barracas, além do valor previsto de 
patrocínio, considerou-se que: 
  
1. A Aságuas aceitará o pagamento do valor superior, mas a festa deverá 

ser divulgada como sendo realizada pela Aságuas, com apoio da ANA, 
cabendo à Aságuas as decisões, já que as outras unidades do SPO não 
participarão e a contribuição da ANA é a força de trabalho da Cosus 
(Magaly)Magali. 

2. A Aságuas ficará responsável por distribuir as barraquinhas de comes e 
bebes entre os associados que tenham interesse em explorá-las sua  

3. .A Diretoria Social ficará responsável pela coordenação junto à COSUS e 
pela comunicação à COSUS dessas definições.  
Os diretores Cristina, Márcio e Thierry comunicarão estas decisões à 
diretoria social para sua implementação.   
 

4. ESTACIONAMENTO / SEGURANÇA NA ANA 
A Aságuas foi informada do arrombamento, dia 13 de maio, do carro (Nissam 
March prata, placa PAS 9011) do colega Marcus Fuckner em estacionamento 
do SPO; o carro teve o vidro traseiro do lado do motorista quebrado. Os 
estacionamentos não estão tendo as luzes acendidas, alguns a partir das 18 
h e outros após as 19 h.  Houve também informações de “roubo” de 
equipamentos, etc em alguns locais da ANA (SRE, ??).  
Decidiu-se enviar ofício sobre a questão dos estacionamentos e discutir 
melhor as outras questões de segurança. Thierry fará uma minuta de ofício 
para aprovação pela diretoria da Aságuas. 
 

5. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO 
Verificou-se que, após o email enviado pela diretoria da Aságuas aos 
diretores da ANA em 25/04/2019, não se teve qualquer informação da 
diretoria da ANA sobre o assunto. Até hoje às 12 h nada foi acrescentado ao 
processo 1970/2008 após o parecer da PGE de 24 de abril. 
Decidiu-se:  
1. solicitar reunião com os advogados para iniciar os procedimentos 

judiciais. A reunião está marcada para 27/05, ás 17 h;  
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2. enviar e-mail aos associados, solicitando informações para organizar lista 
de prejudicados. 

Após esta reunião, foi publicada a ata 742a da Diretoria da ANA (doc. 
32034/2019) e somente no dia 23/05 o processo foi encaminhado à PF para 
resposta às solicitações da Diretoria Colegiada da ANA.  
 
 
 

6. MP 868/2018 

Foi divulgada carta de 23 governadores mais o DF (24, portanto) 
questionando itens da MP 868/2018, especialmente o que se refere aos 
contratos de programa; a carta solicita alterações no texto em vigor. Sá não 
foi assinada pelos governadores dos estados de MG, SP e RS.  

Hoje está sendo realizada audiência pública na Câmara de Deputados, no 
auditório Nereu Ramos, das comissões CDU (Comissão de Desenvolvimento 
urbano), CDHM (Comissão de Direitos humanos e Minorias), CINDRA 
(Comissão de Integração nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia) e CLP ( Comissão de Legislação participativa). Espera-se grande 
participação e questionamentos à versão apresentada pelo Senador Tasso 
Jereissati. 

A questão foi discutida, lamentou-se que não estejamos presentes no 
Seminário, mas decidiu-se que não temos mais como intervir na questão e 
que devemos esperar até o dia 3 de junho, quando teremos claro se será 
aprovada/rejeitada ou emendada. A partir daí a Aságuas deverá intervir com 
força na definição interna de como a atuação da ANA e a formação das áreas 
de atuação será desenhada internamente. 
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Anexo I à ata da reunião 30 da diretoria da Aságuas
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Anexo 2 à ata da reunião 30 da diretoria da Aságuas: 

 


		2019-06-07T11:12:22-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




