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24a. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 09/04/2019, das 11h:10 às 12h:50h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa, Maria Cristina de Sá Matos 
Brito, Simone Vendruscolo, Thamiris Lima, Valmir José de Macedo e Vinicius 
Vieira Soares. 
Ausentes: Cláudia Neves (viagem a serviço), Evânia Costa, Rosana Evangelista 
(férias) . 
Estagiário Nathan: ausente 
 

1. INFORMES  
• Simone informou que estará de férias de 15 a 19 de abril. 

• Cristina comunicou que estará de férias de 29 de abril a 16 de maio e 
solicitou que os pagamentos sejam programados com antecedência. 
Vinicius, por sua vez, solicitou aos Diretores que as demandas financeiras 
de abril sejam priorizadas antes das férias da Cristina. 

• Vinicius informou que neste mês já conseguiu introduzir entre seis e  dez 
associados no desconto em folha. 

• Thierry informou ter estado no escritório de nossos advogados ontem, 
quando foi informado que a nossa peça judicial sobre a suspensão do 
desconto em folha já estava quase pronta, com perspectiva de ingresso 
judicial ainda esta semana. 

• Thierry – diretor administrativo... 

2. DEBATE TÉCNICO  
Simone informou que as tratativas com a Rosana Garjulli foram 
inviabilizadas, visto ela ter compromisso na mesma data em Fortaleza. 
Buscou-se então Rosa Mancini, de São Paulo, que ontem informou 
também não ter agenda. Foram propostos então os nomes de Sinara 
Aparecida Olendzki Broch - Professora Adjunta da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Geografia (FAENG), do Programa de Pós 
Graduaçao de Ensino de Ciencias (PPEC) e colaboradora do Programa 
de Pós Graduação em Tecnologias Ambientais (PGTA) da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - e Suraya  Modaelli – Diretora 
do DAEE em SP. Decidiu-se que será convidada primeiramente Suraya, 
visto que esta vaga é para alguém que tenha experiência em gestão e 
histórico. 

3. ESTAGIÁRIO  
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• O contrato do estagiário está no fim (termina em 1o de maio). Decidiu-se 
contatar a mesma firma que o contratou (Stag)e fazer processo seletivo. 
Da reunião com a Stag o faça. Os diretores administrativos e Thierry 
ficarão responsáveis por esta ação e informarão aos demais a data da 
reunião para quem quiser participar o faça. As tarefas do novo estagiário 
foram aprovadas e serão, conforme proposta deles: 

• Atualização do site da Associação 
• Manutenção do acervo arquivístico  
• Produção de textos para o site 
• Fotografar e registrar eventos 
• Participar de reuniões ordinárias e registrar (elaborar) atas 
• Realizar controle de listas de associados, de pagamentos e de 

materiais 
• Facilitar a Comunicação interna e externa da Associação através dos 

meios usuais como telefone, e-mail e outros meios eletrônicos 
• Entrar em contato com a Ascom/ANA para divulgações de pautas da 

associação 
• Solicitar e encaminhar os textos de divulgação dos debates técnicos 
• Encaminhar lista de presença do debate técnico ao setor de 

capacitação da ANA 
• Elaborar certificados e lista de presença dos debates técnicos 
• Apoio na organização de eventos esportivos, culturais e sociais 
• Elaboração do informativo mensal (ou semanal) da Aságuas. 

4. MP 868 

Já foi criada a comissão no Congresso e o relator será o Senador Tarso 
Jerissati.  
Decidiu-se que será retomada a convocação do GT desse assunto e 
Márcio convocará reunião para a próxima semana, quarta ou quinta. 
Houve discussão sobre a necessidade de se discutir com a diretoria da 
ANA e de se tirar posições do GT para encaminhar para negociações no 
Congresso, com centro na questão da estrutura e concurso público.  

5. NOVO ASSOCIADO 

Foi aprovada a associação do Técnico Administrativo Diogo Carneiro 
Ferreira, que terá o número de associado 335. A ficha de associado deve 
ser arquivada na pasta própria e a diretoria financeira deve tomar as 
medidas necessárias (inclusão em folha, etc). 
Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da Diretora 
Executiva 

 
MARIA CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA MATOS BRITO/Diretora Executiva 
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