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45a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 09/09/2019, das 11h às 12h20 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Valmir 
José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry (Viagem), Rosana 
Mendes (Curso), Simone Vendruscolo (Curso), Thamiris de Oliveira (Imprevisto) 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

- Reunião das associações: Três associações estiveram presentes 
(anexo I:  memória da reunião) 

- Fórum de dirigentes das agências: Ocorreu na sexta a reunião com 
os dirigentes das agências. A ANA foi representada pelo Nazareno Araújo 
(GGES) e pelo chefe de gabinete da ANA; apenas duas agências 
estiveram presentes representadas pelos diretores. Segundo fomos 
informados, três assuntos foram tratados: 1. as adequações necessárias 
com a nova lei das agências, que entraão vigor em 24 de setembro; 2. O 
decreto 9991/2019, para o que foi sugerida realização de reunião do 
Fórum de RHs das Agências para analisar e propor medidas. 

Placas de homenagem: As placas atualmente existentes de homenagem 
a Ney Murtha (Espaço das Mangueiras) e à colega Adriana Maximiliano 
estavam desgastadas e foram feitos orçamentos para a compra de novas. 
As de aço fundido que são mais duráveis e custam 330 cada. Foi 
apresentado modelo com os dizeres pelo colega Daniel Jordão. Foi 
aprovada a confecção das placas (pode ser cobrado valor adicional, 
referente a transporte, se não se puder ser confeccionada em BSB). 
Decidiu-se não colocar data de nascimento e morte, porque se considerou 
fúnebre. As placas foram aprovadas, com as alterações acima.  

2. Assembleia Geral:  

Foi aprovado o edital de convocação da AGO do dia 26 de setembro de 
2019. A pauta será a Eleição e posse do conselho fiscal, e deliberação 
sobre o desconto em folha do mês de julho e outros. Anexo II: Edital 
número 04/2019 da Aságuas aprovado para divulgação.  

3. Ingressos Cinemark:  

Foi deliberado não comprar ingressos devido à baixa procura. 
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4. FINANCEIRO 

O Diretor Vinicius informou que existem duas contas de investimento da 
Aságuas uma poupança na Caixa e um fundo de investimento do Banco 
do Brasil. Relatou que o fundo de investimento está rendendo menos que 
3% ao ano só é bom para o banco, além de incluir várias taxas de 
cobrança. Deliberação:  foi de sacar o dinheiro imediatamente do fundo e 
aplicar na poupança.  

5. TÉCNICOS NÃO ASSOCIADOS  

Foi feito um balanço da campanha de associação, foi distribuído o contato 
entre os diretores de pessoal não associado.  

6. PEDIDO DA SALA PARA MASSAGISTA 

Foi feita uma solicitação pela Gegep a Thamires para a Aságuas analisar 
a possibilidade de solicitar uma sala multi-uso da ANA para uso de 
massagista que atua aqui no complexo. Aságuas solicitou pesquisa do 
uso junto ao serviço médico (onde a massagista em questão atua); 
verificou-se que cerca de 40 pessoas são atendidas e são do complexo 
todo; deste pessoal no máximo 12 pessoas são servidores da ANA. Foi 
discutido que não é coerente a reserva da sala para fins lucrativos da 
profissional sem gerar nenhum benefício para os associados e servidores 
e que a Aságuas não fará esta solicitação. 

7. FESTA DE FIM DE ANO   

Foi discutido o orçamento do NAU apresentado na semana anterior. O 
valor está muito alto, foi considerada a contratação de um buffet para 
reduzir o valor por pessoa e seria necessário a contratação de um espaço. 
O entendimento foi que outros orçamentos devem ser apresentados.  

8. Novo associado 

Foi aprovada a filiação de Francis Aline Marotta Silveira Flores. A 
associação terá o número 345. 

 

Esta ata foi lida e aprovada pelos presentes à reunião e assinada pela Diretora Executiva 
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Anexo I da reunião 45 (09/09/2019), da Aságuas 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO FÓRUM DE ASSOCIAÇÕES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Local: Sede da Aságuas - Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala 
Central – Brasília-DF 

Data: segunda-feira, 2/9/2019 

Horário: das 17h às 19h 

Pauta:  

 Apresentação de um informe de cada associação, contemplando os temas 
“Progressão e Promoção”, “Capacitação”, existência de perseguições em relação 
à regulação, mandatos de diretores vencidos e a vencer este ano. Foi sugerido 1 
h para o tema com 10’ para a apresentação de cada Associação. 
 

 Deliberações e encerramento. 

Participantes: 

ASÁGUAS:  

Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito – Diretora Executiva (cristina@ana.gov.br) 
Jorge Thierry Calasans – Diretor Executivo Suplente (thierry@ana.gov.br); Rosana 
Mendes Evangelista – Diretora Técnica e Científica (Rosana.Evangelista@ana.gov.br) & 
Márcio Rosa Rodrigues de Freitas -  Diretor Administrativo Suplente 
(marcio.freitas@ana.gov.br) 

ASEANTT: 

Mônica Marinho do Nascimento Delamare – Diretora Financeira 
(monica.nascimento@antt.gov.br) & Mariana Rodrigues Brochado – 2ª Suplente 
(mariana.brochado@antt.gov.br) 

 
UNIVISA: 
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Carlos Renato Ponte da Silva – Diretor Geral (Carlos.ponte@anvisa.gov.br) & Eduardo 
Luís Testa das Neves - Diretor de Assuntos Institucionais – Suplente 
(Eduardo.neves@anvisa.gov.br) 

 
Da esquerda para a direita: Jorge Thierry Calasans, Mônica Marinho do Nascimento Delamare, Márcio R. R. de Freitas, Mariana 
Rodrigues Brochado, Carlos Renato Ponte da Silva e Maria Cristina de Oliveira Matos Brito. 

 

1. Abertura da reunião:  

A reunião foi aberta pela diretora executiva da Aságuas, Cristina Sá, que fez uma fala 
inicial dos motivos da reunião, que foi articulada após várias tentativas de se convidar o 
Sinagências para apresentar aos servidores da ANA as negociações que está 
entabulando sobre as carreiras da regulação. As tentativas, tanto da Aságuas, quanto as 
feitas pela Univisa em nome do Fórum não deram resultado e o Sinagências somente 
apresenta suas discussões on line como perspectiva de reunião, o que foi rejeitado por 
todas as Associações que participaram dos preparativos desta reunião. Dessa forma, a 
reunião foi convocada com dois temas, o primeiro informes da situação das associações 
e o segundo seria a discussão com o Sinagências, que não compareceu. Passou-se então 
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ao tema dos informes com a proposta de 10 minutos para cada Associação, o que foi 
aceito. 

2. Apresentação das Associações 
 

2.1  Aságuas:  

Cristina Sá passou, então, à apresentação da Aságuas. Informou que foi a primeira 
Associação de Servidores de Agências Reguladoras, criada em julho de 2004 por TODOS 
os servidores da ANA que ingressaram no primeiro concurso, com posse em dezembro 
de 2003. A ANA possui 307 servidores das carreiras da regulação (Especialistas em 
Geoprocessamento, Especialistas em Recursos Hídricos, Analistas Administrativos e 
Técnicos Administrativos), além de mais cerca de 400 funcionários entre comissionados 
e terceirizados. Dos 307 servidores, cerca de 250 são associados à Aságuas. A 
contribuição é feita por meio de desconto em folha de pagamento e a mensalidade é, 
desde 2004, de R$ 20,00. A Aságuas tem funcionado ininterruptamente desde a sua 
criação, estando atualmente em sua oitava diretoria. A diretoria (executiva, financeira,  
administrativa, técnico-científica e social,) é composta por cinco diretores efetivos e 
cinco suplentes e tem mandato de dois anos, assim como o Conselho Fiscal; as eleições 
não são coincidentes (Diretoria e CF). A Aságuas é muito respeitada na ANA, mas a atual 
diretoria tem enfrentado um certo distanciamento com relação à diretoria da ANA.  Fez 
um breve relato sobre a situação em relação aos temas “licença capacitação”; 
“Progressão e promoção” na ANA. Em relação ao primeiro houve, após a edição de 
Resolução considerada muito boa em 2017, suspensão por um longo período das 
inscrições para capacitação em 2018 pela diretoria da ANA, processo reaberto 
recentemente; entretanto em função do decreto no 9991/2019 será revista a atual 
Resolução em vigor. Em relação à Progressão e Promoção, os servidores da ANA foram 
os primeiros a tê-las, de forma que, quando da regulamentação do assunto em 2008, a 
primeira turma da ANA já estava sendo promovida para nível B. Estamos com sérios 
problemas com a interpretação, da qual discordamos, com relação à não utilização dos 
títulos de mestrado e doutorado utilizados antes do concurso, para a promoção ao nível 
S, após parecer da AGU, que foi referendado pelo Ministério da Economia. Em relação a 
perseguições específicas por conta de temas da regulação ainda não as há 
explicitamente na ANA, mas temos uma diretoria muito desinteressada pelos objetivos 
principais da ANA (implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos e regular o uso da 
Água nos rios de domínio da União). Há um cargo de diretor vago na ANA e podem ser 
dois, pois a Diretora Presidente, no segundo ano de mandato, se candidatou à vaga de 
Desembargador no TJDFT referente ao Quinto Constitucional.  

2.2 UNIVISA 
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O diretor Carlos Renato informou que a associação é composta por 9 diretorias, a saber: 
Diretoria Geral, Diretoria de Assuntos Institucionais, Diretoria Financeira, Diretoria de 
Unidades Regionais, Diretoria Jurídica, Diretoria Administrativa e Convênios, Diretoria 
de Comunicação, Diretoria Cultural e Desportiva e Diretoria de Assuntos Institucionais. 
Cada diretor possui um suplente.  Atualmente, a diretoria cumpre uma prorrogação de 
mandato, tendo em vista que ainda não conseguiu formar uma chapa para a eleição de 
uma próxima diretoria. A Univisa possui cerca de 500 a 600 associados, sendo que 
existem por volta de 1.200 servidores na instituição. A contribuição associativa é 
composta por uma anuidade de R$ 60,00 por associado. A associação é respeitada pela 
casa e isso se deve sobretudo à sua forte e destemida atuação frente à Corregedoria. 

Com relação à Licença Capacitação, informou que esta se encontra regulamentada por 
Portaria da Anvisa e que os antigos diretores da Agência não aceitavam a capacitação 
na modalidade EAD. Atualmente, isso avançou e foi incluída a capacitação ampla, 
prevendo a possibilidade de EAD bem como a implementação do teletrabalho. No 
entanto, a diretoria atual da Anvisa é mais conservadora e começou a questionar essas 
conquistas. Existe um novo diretor, o contra-almirante da Marinha Antônio Barra Torres, 
indicado recentemente pelo atual governo que muito provavelmente substituirá o atual 
presidente da Anvisa, William Dib, que permanecerá apenas com o cargo de diretor.  

Todos os servidores manifestam sentimento de insegurança com relação ao futuro da 
Agência. Atualmente existem de 6 a 7 projetos de lei para regular a Lei de Vigilância 
Sanitária (Lei 9.782, de 26/1/1999), com forte lobby atuando dentro da Anvisa, tanto no 
sentido de reforçar o papel da Agência quanto para enfraquecê-lo. 

2.3. Aseantt 

A diretora Mônica informou que o seu mandato se iniciou no ano passado (2018) em 
decorrência de uma renúncia coletiva da diretoria da gestão anterior. A associação é 
composta por 6 diretorias, a saber: Diretora Executiva, Diretora Financeira, Diretora de 
Assuntos Técnicos e Funcionais, Diretora de Comunicação e Marketing, Diretora de 
Esportes e Diretora Social e Cultural, e mais três suplentes. Duas dessas diretoras 
renunciaram ao cargo, a saber, Diretora Executiva suplente e a Diretora de Esportes. 
Declarou serem cerca de 150/160 associados de um universo de 900 servidores efetivos 
(1.200 incluindo os comissionados) e explicou que a associação enfrenta um problema 
referente a uma dívida de cerca de R$ 30.000,00 para com a Agência (ANTT). Essa dívida 
refere-se a dois espaços cedidos pela ANTT à Associação para instalação de um Lava jato 
e de um correspondente bancário (Caixa Econômica Federal) e se deu pela falta de 
repasse à ANTT dos valores referentes às despesas com água e energia pelos cedentes 
usufrutuários. Esse reembolso se dá por meio da associação. 
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No tocante à licença capacitação, informou haver uma nova norma que ampliou o 
número de servidores que podem sair ao mesmo tempo para usufruir do benefício. Essa 
nova regulamentação, que já previa a possibilidade de realização de cursos EAD, foi 
muito boa até a edição pelo atual governo de uma nova regulamentação (o Decreto nº 
9.991, de 28.8.19, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta 
dispositivos da Lei nº 8.112, de 11.12.68).  

Com relação à Progressão e Promoção, a ANTT vai adotar o entendimento do Fórum de 
RH das Agências Reguladoras. Informou que um novo diretor, indicado pelo atual 
governo, foi empossado em junho de 2019 e que em fevereiro de 2020 serão abertas 2 
novas vagas na diretoria da Agência, incluindo a de diretor geral. A expectativa é a de 
nomeação de pessoas com perfil técnico. Destacou, por fim, a fusão entre a ANTT e a 
ANTAQ e o GT do Ministério de Infraestrutura, criado por meio da Portaria nº 448 de 17 
de abril de 2019 com o objetivo de analisar, avaliar e propor medidas para o 
fortalecimento da gestão, da organização, do processo decisório, do controle social e do 
processo regulatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários. 

 

 

3. Deliberações: 

Deliberou-se por: 

 (1) realização de uma próxima reunião do Fórum em 17 de setembro de 2019, ou das 
11h às 13h ou das 17h às 19h (será feita uma consulta a todos sobre o melhor horário);  

(2) a Aságuas encaminhar o Parecer (Nota Técnica) de seus advogados (escritório Mauro 
Menezes & Advogados), parecer este referente ao Decreto nº 9.991, de 28.8.19. O 
parecer encontra-se abaixo, na sequência desta Ajuda-Memória e  

(3) Buscar a participação das Associações que não estiveram presentes (Asantaq e Asea 
tinha confirmado presença, mas devido a problemas de última hora, não 
compareceram) e verificar se ainda existem a Asanatel, ASA, além de buscar contatos 
com as Associações que têm sede no RJ, para que participem da articulação (Asseant 
(ANS), Asanp (ANP) e Associação da Ancine). 
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ANEXO II da REUNIÃO 45 (09/09/2019) DA ASÁGUAS 
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