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54a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 25/11/2019, das 11h às 12h30 
SALAsede da Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Márcio Rosa Rodrigues, Maria 
Cristina de Sá, Simone Vendruscolo e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Jorge Thierry (viagem a trabalho), Rosana Mendes 
(férias), Thamiris de Oliveira e Valmir José de Macedo (viagem a trabalho).  

 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES: 

 Cristina informou que estará viajando na semana de 27 de novembro a 2 
de dezembro. 

 Márcio informou que estará de férias de 6 a 27 de dezembro. 

 

2. INGRESSOS CINEMARK 

Ainda há 11 ingressos da rede Cinemark que vencem em 5 dias. Para 
conseguir vender e não perder todo o valor, foi decidido divulgar e vender 
cada ingresso por R$ 10,00, dando um desconto de R$ 5,00.  

3. FESTA / BAILE  

Balanço de vendas: no primeiro lote foram vendidos 65 ingressos; no 
segundo lote foram vendidos apenas 4. Diretora Cristina reafirmou a 
necessidade de ir pessoalmente nas salas e mandar mais e-mails aos 
associados. 

4. Desassociação: o pedido de desassociação de Lucas de Almeida 
Alves será com discutido na próxima reunião, com a presença de mais 
diretores. 

5. Reunião com a Neuza: Resumo da reunião  anexo (Anexo I).  

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva da Aságuas 
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ANEXO I À ATA 54 – ASAGUAS 08 
AJUDA MEMÓRIA REFERENTE À REUNIÃO DA GEGEP/ANA COM ASÁGUAS SOBRE PROGRESSÃO E 

PROMOÇÃO  NA ANA 

 

Data: 22/11/2019     -  Horário: 15 às 16 h30 

Local: sala da GEGEP/ Bloco J – Complexo do Cerrado  

Participantes da reunião: Pela GEGEP/ANA (Neuza Oliveira, Eloy Carlos H. 
Frossard e Lázara Maria Alves). Pela Asaguas (Maria Cristina Sá O.M.Brito, Jorge 
T|hierry Calazans, Valmir José de Macedo e Simone Vendruscolo).  

 

A reunião foi aberta pela Coordenadora da GEGEP, que informou que convidou a 
Aságuas para esta reunião, tendo em vista que está em processo final de votação pela 
Diretoria a proposta de alteração da Resolução 559/2015, que regulamenta a 
Progressão e Promoção. A minuta encaminhada pela GEGEP foi aprovada pela 
Procuradoria da ANA e, ao ser encaminhada para aprovação pela diretoria da ANA, a 
DIREC solicitou que antes da votação do assunto a CGEGEP informasse formalmente 
a Aságuas das alterações propostas, o que está sendo feito nesta reunião. Em 
seguida, informou que as alterações propostas foram feitas com o objetivo de adequar 
a Resolução 559/2015, ainda em vigor, às interpretações e definições feitas pelo 
parecer no.  0839/2018/GAB/CGU/AGU-CGU-AGU, de 10 de outubro de 2018 e a Nota 
Técnica do Ministério da Economia no 02/2019/CGCAR/DESEN/SGP/DEDGG-ME, de 
26/06/2019, além de algumas adequações feitas após a edição do Decreto 9991/2019 
e relativas a capacitação. As alterações estão a seguir resumidas:  

1) alteração nos incisos X (definição de tempo de experiência no campo específico 
de atuação na carreira) e XVII (adequação dos conceitos sobre eventos de 
capacitação) do artigo 2º; 

2) Alterações nos incisos 2º e 4º do artigo 8o, que flexibilizam o período de 
aquisição do direito à progressão e promoção se todas as condições forem 
atingidas após um ano); 

3) Alterações no artigo 10, que passa a considerar que os títulos de 
Especialização, Mestrado e Doutorado terão utilização vedada em caso de ter 
sito utilizada no concurso de ingresso na carreira; e 

4) criação do art. 15, que define que o tempo de experiência anterior obtido em 
atividades profissionais no campo específico das carreiras poderá ser 
considerado desde que não tenha sido utilizado para pontuação no concurso 
em que foi aprovado. 

Após informar os itens modificados, a Coordenadora da GEGEP esclareceu que, 
tendo em vista o dever de adequar a Resolução aos pareceres retro citados, considera 
que houve alguns ganhos importantes para as carreiras, com a proposta apresentada, 
entre os quais destacou: a) A definição de data de início de um ciclo que, após 
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completar um ano no ciclo, pode ser adiada por um período inferior ao um ano; b) a 
possibilidade de aproveitamento de experiência anterior, que se torna automática para 
quem esteve no concurso temporário e c. A proposta de criação de duas comissões, 
uma para avaliar o tempo de experiência e outra para validação dos títulos, a ser 
composta por representantes da Auditoria, Corregedoria e Procuradoria. 

Em seguida, pela Aságuas, a Diretora Executiva, Maria Cristina  confirmou que a 
Associação se considerava informada das alterações propostas após a apresentação. 
Entretanto, a Aságuas que não concorda com a interpretação dada pelos pareceres da 
AGU e do Ministério do Planejamento, em especial no que diz respeito à confusão 
criada sobre os conceitos de Capacitação e Titulação, o que está gerando uma 
situação de revolta nos servidores, especialmente os que ainda não foram alçados ao 
nível S. Esclareceu também que a Diretoria da ANA poderia ter aprovado em maio a 
implantação completa da Resolução559/2015  ainda em vigor, quando das 
negociações com a diretoria da Aságuas; à época, a Diretoria da ANA, em vez de 
deliberar pelo cumprimento total da Resolução, tomou a, na nossa opinião,  
equivocada decisão na  xx reunião ,  e não negociou mais nada com a Associações 
desde então, não tendo sequer respondido ao email enviado aos diretores à época. A 
seguir, o Diretor Administrativo Valmir fez uma avaliação que os pareceres da AGU e 
Min. Planejamento geram custos elevadíssimos e prejuízos para a administração 
pública e serão questionados judicialmente e no TCU.  

Por fim, estando todos informados e apresentadas as considerações das partes, a 
Diretora Executiva da Aságuas solicitou à GEGEP que lhe fosse encaminhada lista 
com a relação de todos os servidores que se encontram no nível B5, da qual 
constasse o nome, carreira e data que foi progredido para o nível B5. A GEGEP 
comprometeu-se a encaminhar a referida documentação e a reunião foi encerrada. 
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