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36a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 25 de agosto de 2017, das 11h às 13h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge 
Thierry Calasans, Francisco Rogerio de Oliveira, Cristiano Cária Guimarães 
Pereira e Tomé Farias Siqueira Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Fernanda Cerqueira de Castro 
Medeiros, Lucas de Almeida Alves e Consuelo Franco Marra. 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Convidados: Renato Ponte (Univisa), Marcelo Santana (associado Aságuas à 
frente do Interagências, edição 2017) e Fabiano Almeida (Asantaq). 
 

Informes: 

 O diretor Rogério informou que irá depositar na conta da Aságuas o 

restante do valor referente às inscrições para o torneio de xadrez do 

Olimpiana. 

 

 O diretor Thierry compartilhou com todos o fato de o Sinagências ter 

agendado uma reunião com o Diretor Presidente da ANA, Vicente Andreu 

Guillo (prevista para 4ª feira dia 23/8 às 14h30, conforme agenda do 

Diretor Presidente, abaixo) sem previamente participar a Aságuas. 

 
  Informou que, no próprio dia da reunião (4ª feira), às 12h14, a Auxiliar 

Administrativa do Sinagências, Sra. Fernanda Gama Diniz e, na 

sequência, a Secretária da Diretoria do Sinagências, Sra. Cristal Mourão 

Almeida, entraram em contato com ele quase que simultaneamente para 
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convidá-lo a participar da referida reunião. Este expressou o seu profundo 

descontentamento em a reunião ter sido agendada pelo Sinagências sem 

a participação da Aságuas, em um momento em que o Sindicato estava 

sinalizando querer desenvolver uma reaproximação com as associações 

das agências reguladoras. Informou que, diante do ocorrido, não 

referendaria a reunião com sua participação. Diante da insistência da Sra. 

Cristal em assegurar a presença da Aságuas, comprometeu-se em 

estender o convite aos demais diretores da Associação. Isso foi feito 

imediatamente, por meio do grupo de Whatsapp. No entanto, em sintonia 

com o diretor executivo, os demais também não se dispuseram a 

participar. O diretor Thierry relatou que, no final da tarde do mesmo dia, 

por volta de 18h, o Diretor Presidente da ANA lhe telefonou para fazer um 

breve relato dos principais temas abordados durante a reunião, a saber: 

uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que 

substituiria os PAD (o Diretor-Presidente da ANA declarou que somente 

se manifestaria a respeito após consulta à Procuradoria Federal junto à 

ANA) e a solicitação pelo Sinagências de realizar, na ANA, uma 

campanha de associação dos servidores ao Sindicato. Com relação a 

este ponto, o Diretor-Presidente informou ter declarado ao Presidente do 

Sindicato que não haveria objeção de sua parte com relação à campanha 

de filiação, mas que, no entanto, o seu principal interlocutor com os 

servidores era a Aságuas e que toda ação nesse sentido deveria ser 

discutida e avaliada com a Associação. O diretor Thierry também relatou 

ao Diretor Presidente da ANA a razão pela qual a Aságuas não tinha 

participado da reunião. Por fim, informou que, até o momento, nem o 

presidente do Sinagências nem nenhum outro representante do Sindicato 

o procurou ou procurou a Aságuas para discutir essa questão. 

 Notícia divulgada no site do Sinagências, acessado nesta data 

(http://www.sinagencias.org.br/pub/noticias/5039/sinagencias-participa-

de-audiencia-com-a-direcao-da-ana) apresenta um relato (versão do 

Sinagências) da referida reunião, conforme transcrito a seguir: 

“Sinagências participa de audiência com a direção da ANA 
QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2017 

O diretor-presidente de Agência Nacional de Água (ANA), Vicente Andreu Guillo,  recebeu na 

manhã desta quarta-feira (23), na sede  da Agência, o presidente do Sinagências, Alexnaldo 

Queiroz, o secretário-geral adjunto, Fábio Rosa, e secretário de políticas públicas em regulação, 

Luís Bernardo Bibier.  Na pauta da audiência, a apresentação da nova diretoria do Sinagências, 

termo de ajustamento de conduta e assuntos gerais pertinentes à categoria. 

Foi colocado ao diretor da ANA, o desejo da entidade em se aproximar e vivenciar mais o dia a 

dia dos servidores e filiados, no exercício do contato direto de ‘baia em baia’, apresentando a nova 

gestão do sindicato, chamando os servidores com a finalidade de conhecer ‘in loco’ as demandas 

e necessidades deles. 

A entidade também se manifestou em relação à questão do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) e apresentou um parecer jurídico entre as Agências Reguladoras e seus quadros funcionais 

sobre questões relativas às infrações cometidas pelos servidores.  O sindicato entende que com 

esta ação poderá dar mais eficiência e o procedimento seja mais rápido para a resolução de 

http://www.sinagencias.org.br/pub/noticias/5039/sinagencias-participa-de-audiencia-com-a-direcao-da-ana
http://www.sinagencias.org.br/pub/noticias/5039/sinagencias-participa-de-audiencia-com-a-direcao-da-ana
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problemas.  O andamento do parecer pode ser acompanhado pelo centro de documentação da 

própria agência, neste link  

Outra pauta importante que foi tratada com Vicente Andreu Guillo foi de negociação salarial com 

o Governo. Alexnaldo destacou que a entidade se pautará pela defesa da tabela do ciclo de gestão 

e suas repercussões em todos os cargos da categoria,  da possibilidade de exercício de atividade 

econômica, transversalidade entre as agências e redução da jornada de trabalho, entre outros 

pontos. 

Ao final, os membros da diretoria apresentaram o Boletim Informativo de Julho/Agosto da Gestão 

Unidade na Regulação,  com as ações que a entidade já realizou neste período e disse que dará 

início conjuntamente com a Aságuas ( Associação dos Servidores da Agência Nacional de Água) 

ao corpo a corpo com os servidores da ANA. 

Fonte : Ascom/Sinagências” 

 

 O diretor Thierry informou sobre a reunião da Comissão de diretores e 

ex-diretores executivos da Aságuas, ocorrida em 24/08/2017, das 17h às 

19h, na sede da associação. A reunião decorreu de solicitação dos ex-

diretores Cristina Sá e Wilde Gontijo. O tema abordado foi a indicação 

dos próximos diretores da ANA. Foram realizadas as seguintes avaliações 

gerais: 

- Há três mandatos de diretores da ANA findando no dia 18/1/2018; 

- Há a possibilidade de recondução da Diretora da Área de Planejamento 

(AP) mas não dos outros dois diretores (AA e AR); 

- Há candidatos se articulando dentro do processo usual de indicação; 

- Não há transparência ou participação qualquer do coletivo dos 

servidores da ANA nesse processo; 

- A Aságuas assinou com as demais Associações de Servidores de 

Agências Reguladoras um documento dirigido aos então candidatos à 

Presidência no segundo turno (2014), no qual se propôs que dois dos 

diretores de Agências Reguladoras sejam servidores de carreira da 

Agência; 

- Aságuas reuniu-se com o MMA (Secretário Executivo, representando o 

Ministro) em 2/05/2017 (às 17h, no Gabinete do Secretário na sede do 

MMA) para solicitar transparência no processo de indicação dos diretores 

da ANA e, em especial, o respeito às regras de transparência e 

publicidade previstas no PLS 52/2013. 

Foram discutidas as seguintes propostas: 

- Implementação de um processo de indicação pelos servidores (via 

Aságuas) de candidatos a pelo menos um cargo; 

- O processo deve iniciar-se e findar por meio de Assembleia Geral 

Extraordinária da ASAGUAS, terminando até 15 de novembro deste ano; 

- O processo deve ter como objetivo a construção de candidatura(s) e a 

construção/reconstrução de um processo de unidade entre os servidores 

em torno de questões referentes aos objetivos atuais da ANA e da Política 

Nacional de Recursos Hídricos - PNRH. 

Foram propostos os seguintes encaminhamentos: 

http://www.ana.gov.br/proton/protocolo.asp?acao=detalhe&area=documento&cod_protocolo=725217
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- Agendar uma AGE da ASAGUAS para o dia 11/09/2017 com pauta 

única: aprovação de processo de indicação de servidor da ANA para 

ocupar cargo na Diretoria Colegiada; 

- Formular proposta preliminar de processo, podendo ser: a) Processo 

técnico: Edital + candidaturas + qualificação + debate + votação; b) 

Processo político: articulação interna + no MMA + na Casa Civil + no 

Congresso + outros apoios na área de recursos hídricos e saneamento. 

- Apresentar a proposta preliminar por e-mail ao grupo de diretores e ex-

diretores da Aságuas (ou com outros que venham a se reunir a ele); 

- Apresentar a proposta já aprimorada por troca de e-mails em reunião no 

dia 31 de agosto, às 17h, na sala da Aságuas. 

 Participaram da reunião os seguintes associados (diretores e ex-

diretores): Fredejan Pedrosa Pereira; Helvécio Mafra; Jorge Thierry 

Calasans; Cristiano Caria; Luiz Henrique Pinheiro; Maria Cristina Sá de 

Oliveira Matos Brito; Marcus André Fuckner; Nazareno Marques de 

Araújo; Paulo Breno; Wilde Cardoso Gontijo Júnior; Flavia Simões e 

Tibério Magalhães Pinheiro. 

 

Interagências: 

 O diretor Thierry deu o panorama de como está a situação do 

Interagências tanto financeiramente quanto na questão de pessoal para 

articular a organização. 

 

 O associado Marcelo informou sobre o patrocínio de 5 mil reais da CAIXA 

e relembrou a necessidade de enviar a documentação para consolidar a 

parceria. Ele se responsabilizou por levantar a documentação exigida pela 

Caixa. 

 

 O convidado Fabiano disponibilizou a Asantaq para organizar sozinha as 

modalidades Poker e Boliche. Informou também que, com o dinheiro das 

inscrições, estas modalidades pagam a si mesmas. 

 

 Marcelo identificou a possibilidade de compilar o boliche do OlimpiANA 

com o do Interagências para minimizar gastos e destacou ser necessário 

distribuir as responsabilidades dos esportes entre todas as associações 

de servidores das agências. 

 

 O diretor da Univisa, Renato Ponte, se comprometeu a identificar 

servidores para serem responsáveis por algumas modalidades, dentre as 

quais o futebol feminino. Foi também conversado sobre a necessidade de 

fazer um grande projeto para o Interagências com novas normas para 

2018. 
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 A divulgação do Interagências está descentralizada, é necessário que 

toda informação seja centralizada na pessoa do Gaetan, sendo ele o 

responsável para repassá-la ao associado Raylton para divulgação no 

blog do Interagências.  

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 

esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, 

Diretor Administrativo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após 

concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim assinada 

eletronicamente. 

 

 

Francisco Rogério de Oliveira 
Diretor Administrativo da ASÁGUAS 
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