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19a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 06 de abril de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 

Presentes: Marcus André Fuckner, Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge Thierry 
Calasans, Tomé Farias Siqueira, Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio de Oliveira, e Priscila 
Raquel de Oliveira Santana 

1. PESSOAL 

 O diretor Cristiano informou, acerca de questionamento do servidor Luciano Claudio, que 
não consta boleto de cobrança emitido em nome dele e que o mesmo deve estar, 
equivocamente, na lista geral de associados. Ficou acertado que o e-mail do mesmo 
será excluído e, na oportunidade, ficou acertado que o mesmo será feito com todos os 
ex-associados, a partir de cruzamento das listas existentes. 

 A diretora Consuelo se dispôs a conversar com a servidora Eldis acerca das 
contribuições em atraso e da inserção da autorização para desconto das contribuições. 
O diretor Cristiano irá encaminhar um passo a passo para os novos associados para a 
autorização do desconto em folha e irá incluir a servidora Eldis. 

 Foi aprovada a inclusão dos novos associados: Clarissa Fernandes Dutra, Kamilla Matias 
da Silva, Mayara Rodrigues Lima, George Victor Costa Santos e Antônio Augusto 
Drumond Ramos Gondim. 

 

2. INSTITUCIONAL 

 Foi feito um relato da reunião sobre progressão e promoção: 

A reunião com o Diretor Presidente da ANA ocorreu em sua sala no dia 29/3/2017, das 9h15 às 10h15. 
Estiveram presentes os seguintes diretores da Aságuas: Rogério, Marcus, Tomé, Priscila, Consuelo e 
Thierry. Participaram também a Gerente de Recursos Humanos da ANA, Sra. Neuza Oliveira, o Procurador 
Geral, Dr. Emiliano Ribeiro de Souza e o próprio Diretor Presidente, Vicente A. Guillo. 
O Diretor Marcus abriu a reunião expondo e contextualizando o tema da progressão/promoção, os desafios 
enfrentados em decorrência da conversão da remuneração dos servidores efetivos para o sistema de 
subsídio e a possibilidade de se instaurar um sistema piramidal que inviabilizaria a promoção de grande 
número de servidores, especialmente da classe AV para a BI. 
A Sra. Neuza explanou que avaliou essa questão juntamente com a PGE e outros órgãos externos e de que 
a orientação que havia recebido era de realizar uma consulta formal ao MPOG a esse respeito. A diretora 
Consuelo expôs o seu ponto de vista considerando que a interpretação que deveria ser dada aos termos do 
segundo parecer da PGE sobre o assunto era de que não havia necessidade de consulta formal ao MPOG, 
tendo em vista, dentre outros, que o próprio MPOG não aplicava a pirâmide aos seus servidores. O Diretor 
Presidente da ANA insistiu sobre a necessidade de uma consulta formal ao MPOG declarando que “gestão 
é a lei” e que, portanto, a ANA não poderia “fazer gestão” e decidir de forma autônoma sobre o tema. A 
Diretora Consuelo lembrou que já havia sido feita uma negociação com toda a classe de servidores de 
agências a respeito da não aplicação da pirâmide o que resultou no art. 158 inc. III e que isso era ponto 
pacífico. Foi então questionado o representante da PGE, Dr. Emiliano Ribeiro de Souza, autor de dois 
pareceres sobre a questão, e este declarou que seu entendimento era o de que não havia necessidade de 
um questionamento formal ao MPOG mas apenas de um encaminhamento da decisão da ANA de não aplicar 
a pirâmide na promoção dos servidores. Sendo assim, o Diretor Presidente concordou em seguir a 
orientação da PGE e determinou à Sra. Neuza que preparasse as respectivas portarias de 
progressão/promoção dos servidores sem considerar a aplicação do sistema de pirâmide. 
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Na mesma ocasião o Diretor Presidente da ANA foi informado sobre a demanda da Aságuas de audiência 
com o Ministro do Meio Ambiente para tratar da transparência no processo sucessório da diretoria da ANA, 
demanda com relação à qual ele manifestou todo o seu apoio.  
Foi também informado pela Asaguas ao Diretor Presidente a demanda de servidores para uma melhor 
iluminação do complexo do SPO até às 19h30 para a segurança dos que praticam esportes até esse horário 
ao que ele demonstrou a sua concordância. 
O Diretor Presidente questionou a diretoria da Asaguas acerca de um posicionamento de seus associados 
quanto ao retorno de colegas que estão cedidos ou requisitados tendo em vista as limitações legais quanto 
aos quantitativos de servidores que podem estar nestas situações o que, uma vez atingido o seu limite, 
passaria a inviabilizar novas cessões ou remoções. Os diretores presentes se comprometeram a levar este 
assunto para a próxima assembleia. 

 O diretor Marcus informou que foi protocolado ofício ao Ministro de Meio Ambiente no 
dia 4/4 e neste mesmo dia também foi protocolado ofício solicitando apoio de brigadistas 
para o Torneio Secura. 

 O diretor Marcus informou que estava pronto para ser protocolado o ofício solicitando a 
iluminação do completo até as 19h30. 

 Ficou determinado que o uso da sala da Asaguas para quaisquer demandas externas à 
associação somente poderá ser feito desde que solicitado com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias, via e-mail da Asaguas, informando responsável, data e horário. O diretor 
Marcus ficou de analisar a melhor forma de fazer um comunicado à ANA. 

 O diretor Marcus informou que a resolução da redução da jornada de trabalho iria entrar 
na reunião da Direc da próxima semana e que a mesma recebeu várias contribuições de 
servidores mas que não teve sua redação muito alterada tendo sido observada, no 
entanto, uma melhora em sua redação. 

 A diretoria autorizou o diretor Marcus a entrar em contato com a empresa de 
contabilidade, com quem a Asaguas mantém contrato, para obter informações acerca 
dos custos de contratação de uma pessoa para fazer os trabalhos administrativos, 
seguindo autorização da AGO e recomendação do Conselho Fiscal. Ficou estabelecido 
que seriam levantados os custos para uma pessoa, com nível técnico, por 20h/semanais. 

 O diretor Marcus informou ter sido contactado pelo associado Marcos Silva acerca das 
propostas de reformulação do normativo que trata da licença capacitação e que será 
feita uma reunião com o setor de capacitação da ANA com a Asaguas para tratar deste 
tema. 

 A diretora Consuelo foi autorizada a tratar com o associado Marcio Nóbrega sobre uma 
nova oportunidade para a realização de seu debate técnico. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. Eu, Consuelo Franco Marra, Diretora Técnico Científica da ASÁGUAS, lavrei 
então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim 
assinada. 

 

 
Consuelo Franco Marra 

Diretora Técnico Científica da ASÁGUAS 
 
 


