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4 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 21/10/2010 
Presentes: Ana Carolina, Márcio, Paulo, Renata, Agustin 
Ausentes: Jacson (férias), Cristina e Nelson (viagem trabalho), Thierry (bancas UnB), Cintia 
 

1. INFORMES 
• O Superintendente Luis André encaminhou ofício 565/2010/SAF-ANA a respeito 

da indicação de membros para a composição da Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação de Desempenho 

 
2. BALANÇO DAS AÇÔES PENDENTES. 

Site: 
Agustin/Ana Carolina informaram que duas novas propostas para o site estão sendo 
solicitadas. As propostas serão apresentadas na próxima reunião. 
Esportes  
Márcio informou que amanhã acontece o campeonato regional de futebol. 
Festa 
Foi proposto que os novos concursados possam adquirir o convite da festa de final 
de ano, pelo mesmo preço acordado aos associados, mesmo que eles ainda não 
tenham tomado posse, prevista para o dia 10 e nem se filiado à ASÁGUAS. Será 
decidido na próxima reunião. Será preciso estabelecer uma metodologia de 
divulgação da festa para eles. 
 

3. NOMEAÇÃO DA CAD 
Foi estabelecida uma metodologia para a nomeação de servidores efetivos para a 
Comissão de Avaliação de Desempenho baseada no critério que os servidores 
tivessem representantes em todas as Superintendências da ANA e de todas as 
carreiras. Nos dias 21 e 22 de outubro, os diretores da Aságuas irão fazer 
articulações com as Superintendências para a indicação de representantes.  
Agustin ficou responsável por articular com SGI, Ana Carolina com SAG, NGI e SUM, 
Márcio com SPR, Paulo com SOF, SGH e SAF e Renata/Cristina com SIP. 
Em seguida foi determinado o encaminhamento de um email, a todos os associados, 
informando sobre o processo de seleção para a CAD, solicitando a indicação de um 
membro por Superintendência e convocando reunião aberta a associados ou não 
para deliberar sobre o assunto, para o dia 25 de outubro. A data limite para indicação 
é dia 27 de outubro, tendo em vista uma reunião agendada para o dia 28 de outubro, 
com os dez membros indicados pelos Servidores e os dez membros indicados pela 
Diretoria Colegiada da ANA para a eleição do Presidente e Vice da CAD.  
Foi informado que o Nelson sugeriu que fizéssemos articulações específicas com 
servidores não associados para que houvesse uma representação. Porém, até o 
momento, nenhum servidor não associado se dispôs a participar da CAD. 
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Em anexo, segue o email encaminhado aos servidores, bem como o ofício com os 
resultados da Reunião do dia 25 de Outubro, e nomeação dos Servidores indicados 
pela Aságuas. 
 

4. CONCURSO III - Posse  
Foi determinado o acompanhamento dos membros presentes à Reunião da Aságuas 
– Ana Carolina, Paulo, Renata, e Agustin e– mais o Thierry –, na Reunião entre a 
Diretoria Colegiada da ANA e os concursados, prevista para as 14h30, na Sala de 
Vidro, neste mesmo dia de hoje. 
O objetivo da nossa participação é mostrar o apoio da Aságuas para a garantia da 
nomeação dos concursados, tentar colaborar para amenizar a ansiedade, e tentar 
identificar possíveis demandas. 
Em anexo, está o email encaminhado pela Comissão dos Concursados, com o 
resumo dos principais pontos discutidos na Reunião. 
 

5. PAD contra Servidora - provável reiteração de assédio moral 
 
Paulo Spolidório informou a existência de Processo Administrativo Disciplinar 
instaurado pela ex-Gerente do CEDOC contra a analista/bibliotecária Maria Antonia 
Melo, a qual o procurou o Thierry para orientação, manifestando interesse em 
conversar com diretor o Paulo Vieira para expor o caso e solicitar  apoio no 
encaminhamento de medidas em sua defesa. Tendo em vista o bom relacionamento 
existente entre tal diretor e Paulo Spolidório, o Thierry solicitou sua ajuda e 
orientação. Paulo Spolidório prontificou-se, de imediato, a se reunir com a servidora. 
Foi enfatizado que o ato não constitui caso isolado, vindo agregar-se a outros em que 
dirigentes têm tratado servidores com manifestações de desrespeito pessoal e 
profissional. A servidora Maria Antonia havia agendado entrevista naquela tarde com 
o referido diretor da Agência para expor o caso, tendo o colega Paulo aceitado 
acompanhá-la. 
Ana Carolina e Agustin ponderaram ser preferível que a servidora reconsiderasse a 
opção de entrevistar-se com um dos diretores, de modo a evitar uma “partidarização” 
do caso nessa instância, tendo em vista inclusive a dimensão coletiva que o caso 
pode representar, na medida em que, nas circunstâncias, constitui agressão que 
repercute no conjunto dos servidores. 
Foi recomendado a Paulo Spolidório que tentasse dissuadi-la dessa entrevista no 
momento, e que, não conseguindo, se abstivesse de acompanhar a colega na 
condição de representante da Aságuas, considerando-se o entendimento de que este 
não seria o encaminhamento mais adequado para a questão. Alternativamente, 
seriam tomadas providências para aprofundar o conhecimento do caso específico e 
propor alternativas de encaminhamento, ficando Agustin incumbido de fazer contato 
com os advogados para orientação legal e estratégica. 
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ANEXO I – ATA 4ª. Reunião aságuas – 21/10/2010  - GESTÃO 2010-2012  

 

Ofício indicação da CAD 
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ANEXO II – ATA DA 4ª. REUNIÃO ASÁGUAS 14/10/2010 – GESTÃO 2010/2012 
Email aos Servidores para indicação CAD 
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ANEXO III – ATA DA 4ª. REUNIÃO ASÁGUAS 14/10/2010 – GESTÃO 2010/2012 
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