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  16 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 22/02/2011 

 

Presentes: Agustin,  Cristina, Márcio e Renata  

Ausentes: Ana Carolina Cintia, Jacson (viagem a serviço) , Nelson (férias), Paulo Spolidório  
e    Thierry  

 
1. INFORMES 

 

• Cristina informou ter recebido confirmação da SAF que o refeitório reabrirá no 
próximo dia 14 de março. 

. 
2. REPRESENTAÇÃO NO COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO   

Foi feito um balanço do processo de escolha da representação dos servidores no 
CGC,  que culminou com realização de reunião ontem, 21/01, no SIA, e com a escolha 
da  colega Elizabeth Juliato (Anexo I, ata da reunião do dia 21) e Anexo II lista de 
presença da reunião . 
 
O processo foi considerado muito interessante por todos os envolvidos  e surgiram 
vários nomes interessados em algumas Superintendências  para compor a comissão 
Técnica de Apoio ao CGC.. Os diretores da ASÁGUAS deverão buscar articulação nas 
Superintendências para tentar garantir essas indicações, quando possível, visto que tal 
responsabilidade é prerrogativa do Superintendente.   
 
 
Tendo em vista o baixo quórum, nada mais foi tratado na reunião e a discussão e 
aprovação da parte final do planejamento ficou marcada para a próxima reunião, a se 
realizar na terça-feira, 1 de março, quando deverá ser discutido o planejamento da 
Diretoria Social (incluindo social e esportes). 
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Anexo I à ata da reunião 16 (22/02/2011) da ASÁGUAS 
MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Data: 21/02/2011 

Local: SIA – Sala 208 

Assunto: Indicação de Servidor para Comitê Gestor de Capacitação 

 

Em atenção à solicitação da Diretoria Colegiada da ANA, enviada à ASÁGUAS no último dia 16 de 
Fevereiro, para que a mesma organizasse um processo de consulta aos servidores visando a indicação de um 
representante para compor o Comitê Gestor de Capacitação – CGC, foram realizadas reuniões nas 
superintendências (coordenadas por diretores da ASÁGUAS) e uma reunião geral, também coordenada pela 
ASÁGUAS, no dia 21 de Fevereiro, às 11h30min, na Sala 208, nas instalações da ANA no SIA. Para esta 
reunião, foram convocados todos os servidores da casa, independentemente da sua filiação à ASÁGUAS, por 
meio de um convite enviado por e-mail, no dia 17 de Fevereiro, cujo conteúdo é reproduzido abaixo: 

 

Prezados Colegas,  

O Diretor Presidente da ANA solicitou ontem, 16 de Fevereiro, que a ASÁGUAS consultasse a casa 
visando obter a indicação de um representante dos servidores para compor o Comitê Gestor de 
Capacitação. 

Tendo em vista a relevância do tema para o conjunto dos servidores, estão ocorrendo discussões 
internas, em cada superintendência, tratando de critérios e indicação preliminar de nomes.  

Além disso, a ASÁGUAS está organizando uma reunião mais ampla, para a qual convida todos os 
servidores interessados, quando se discutirá a indicação deste representante. Dado o prazo limitado 
para essa indicação, a reunião está programada para Segunda-Feira, 21 de Fevereiro, na Sala de 
Reuniões do 2o andar do SIA (Sala 208), às 11h30. 

Abaixo, replicamos os Artigos 9 e 10, da Resolução 008/2011, que dispõem sobre as competências e 
composição do Comitê Gestor. Favor atentar ainda para a nova Resolução 008/2011 que dispõe sobre 
a Política de Capacitação e Desenvolvimento dos servidores da Agência Nacional de Águas (em 
anexo). 

Desde já, agradecemos a presença de todos. 

A DIRETORIA DA ASÁGUAS. 

 

Após esse processo de informação e discussão, o resultado da referida reunião, que contou com a 
participação de 11 servidores interessados, foi a indicação do nome, por unanimidade,  da Especialista em 
Recursos Hídricos ELISABETH SIQUEIRA JULIATO, lotada na SPR, como representante dos servidores no 
CGC. A indicação já conta com a anuência da servidora. 

Destacamos que dentre os critérios sugeridos para a indicação de tal representação, discutidos 
durante as reuniões realizadas pela Diretoria da ASÁGUAS, foram recomendados e considerados: visão 
abrangente dos negócios da ANA; capacidade crítica e de avaliação dos perfis de capacitação adequados aos 
negócios da ANA; experiência acadêmica e profissional; tempo de serviço na Agência; e, o não interesse em 
participar de processo seletivo para obtenção de licença de capacitação no período. 

Além da representante indicada para compor o CGC, a reunião resultou ainda na discussão e 
sugestões de nomes para compor a Comissão Técnica de apoio ao CGC. Mesmo estando cientes de que a 
indicação de tal comissão é prerrogativa dos Superintendentes, foi decidido, nesta reunião, que a ASÁGUAS 
se colocaria à disposição também para apoiar o processo de definição de tais membros. 

A intensa participação e o teor das discussões demonstraram o grande interesse e disposição dos 
servidores para contribuir em todos os aspectos relacionados à capacitação. Nesse sentido, a ASÁGUAS 
reforçou estar à disposição para apoiar esse processo, enquanto representante dos servidores. 
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ANEXO II – Lista de presença reunião sobre CGC  

 

 


