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  36 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 17/11/2011 

 

Presentes: Cintia, Cristina, Márcio, Nelson, Paulo Spolidório,  Renata   e Thierry  

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Agustin e Jacson (férias).  

 

1. INFORMES  

• Cristina informou que o curso de formação da turma dos excedentes do 
concurso 3 começará no próximo dia 28 e durará até o dia 3 de dezembro.  
Foram convocados 13 ERH, 1 EGEO e 11 AA. Além disto, 3 ERH estão, sob 
liminar, participando do curso. 

• Cristina informou que foi elaborado parecer pela PGE da ANA sobre a questão 
do retroativo, que conclui pelo pagamento a todos os efetivos do concurso 3 e 
solicita revisão da NT do MPOG (parecer PGE   

• Cristina lembrou a todos que amanhã haverá a reunião prevista e já remarcada 
duas vezes com o MPOG às 9 h na sala de reuniões da DIREC.    

•  Márcio informou que os servidores da ANA estão em primeiro lugar em relação às 
medalhas. O Interagências termina na próxima sexta feira. Será divulgado no Boletim 
a sair amanhã quadro completo da situação das medalhas do interagências.  

 

2. FESTA DE FIM DE ANO DA ASÁGUAS  

Cintia apresentou um levantamento dos custos previstos para a festa, incluindo cerveja, 
sucos e refrigerante, que resultam em custo per capita de R$ 55,00. Além disso, se 
incluirá no contrato com a firma escolhida para o buffet (SALLES BUFFET)  o valor de R$ 
8,00 por mesa (25 mesas) referentes ao aluguel de toalhas. Tudo isto resulta em um 
valor de R$ 8.250 + R$ 250,00 = R$ 8.500,00, que foi aprovado. 

Foi também aprovado o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) para contratação 
deDJ., além de R$ 690,00 de complementação de aluguel do espaço (ASBAC) -  o 
aluguel precisa ser feito em nome de um sócio e foi feito pelo nosso associado e também 
associado da ASBAC ,Cláudio Bielinki, -  e de R$ cerca de r$ 200, ao ECAD. 

Foi definido o valor dos preços dos convites da festa, a saber: Associado e 
acompanhante; R$ 40,00 (cada); Não associado: R$ 60,00 e crianças maiores que 6 
anos: R$ 27,50. 

Foi proposto e aprovado, que os ingressos sejam numerados para facilitar o controle 
posterior.. 

 

3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO.  

Cintia informou que ontem esteve com o Thierry e com a Renata, das dezoito horas às 
vinte e uma horas,  em reunião com o Buffet Salles para discutir contrato e preparativos 
da festa da ASÁGUAS. Cada um foi com seu carro pois saindo da reunião iriam para 
suas respectivas casas. Saindo reunião o carro estava com batido com a lanterna 
traseira direita quebrada, não tenho sido possível localizar o autor, embora haja 
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suspeitas que foi um caminhão da SLU. Ela solicitou formalmente que, como estava a 
serviço da ASÁGUAS, arcando com as próprias despesas de combustível, fosse 
reembolsada pela Associação pelo prejuízo sofrido. Avalia que os gastos serão de cerca 
de R$ 600,00. 

Discutido o assunto, os diretores presentes, com exceção de Cristina, concordaram com 
o pleito. Cristina manteve a posição de discordância, por considerar que não havia essa 
previsão que pode não ser aceita e ser questionada pelos associados; lembrou ainda 
que o Diretor Financeiro não estava presente e sugeriu que essa decisão da maioria dos 
presentes somente fosse efetivada se aprovada pelo Conselho Fiscal, o que foi 
aprovado pelos presentes. Cintia então se comprometeu a efetuar e pagar os consertos 
e encaminhar a documentação com a solicitação e os comprovantes.  

 

4. Questão SUM/SGH  

Em atendimento à decisão da reunião 35, foi apresentada pelo Nelson uma minuta de 
oficio a ser enviado a DIREC...Como o texto não estava em meio magnético, e vários 
dos presentes queriam dar contribuições, decidiu-se que seria enviado aos presentes em 
meio magnético, no e-mail pessoal, para que se fizessem as contribuições. Em anexo 
(Anexo I)  a versão final do ofício que foi encaminhado á Diretoria da ANA. 

 

5.  Novo Sócio 

Aprovada a filiação de Marco José Melo Neves.  
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ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO 3 (/11/2011) 
Brasília, 23 de novembro de 2011 

 
Ao Senhor 
VICENTE ANDREU GUILLO 
Diretor Presidente – Agência Nacional de Águas 
 
 
OF. no 017/ASÁGUAS/2011 
 
 
Assunto: alterações na SRH/SUM  

 

 
Senhor Diretor Presidente, 

 

A Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas – ASÁGUAS manifesta 
surpresa e preocupação com a recente deliberação da DIREC em sua 423ª reunião, que 
resultou em mudanças cujos desdobramentos, conforme CI 032/2011/SGE, implicaram na 
remoção interna simultânea de oito servidores efetivos da casa, envolvendo a SGH e a 
SUM.  Cumpre destacar que estas considerações não se referem à legitimidade ou ao 
mérito da decisão, tomada no âmbito da competência de quem detém o poder legal de fazê-
lo. Nossa manifestação visa opinar sobre a oportunidade e a forma como aconteceram as 
mudanças, tendo em vista o interesse maior da Agência. 

Registramos de início nossa surpresa e preocupação em relação à oportunidade da 
decisão tomada, visto que a ANA se encontra em meio a um processo de estudos que 
podem resultar em uma reestruturação de mais fôlego na Agência. Ao nosso ver, o número 
significativo de servidores envolvidos nas alterações em foco indica que possivelmente seria 
mais oportuno aguardar a conclusão desses estudos e suas eventuais propostas de ajustes 
na estrutura da instituição. 

Manifestamos, ainda, uma posição crítica em relação à forma como as mudanças foram 
efetuadas. O processo de remoção/transferência de servidores deve ser claro, precedido de 
avaliação e definição de objetivos aos quais se devem alinhar.  As pessoas devem ser 
previamente informadas dos motivos das alterações e do que se espera delas, o que não 
aconteceu no caso em apreço. Vários servidores tomaram conhecimento das respectivas 
transferências por intermédio de colegas de outras Superintendências que tiveram acesso à 
circular da SGE no Sistema Próton; outros se encontravam em férias e sequer foram 
informados oficialmente quando retornaram. 

A percepção da Aságuas, respaldada por manifestações de servidores em diferentes 
hierarquias, é de que a forma como se conduziu este episódio não se pautou pela 
transparência, revelando pouco cuidado com o impacto negativo produzido tanto naqueles 
servidores diretamente afetados quanto nos demais servidores da casa, abstraídos outros 
impactos de caráter organizacional eventualmente produzidos sobre as atividades das 
referidas UORGs, os quais não cabe aqui abordar.   
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Por fim, sugerimos que alterações envolvendo mudanças de lotação de números 
expressivos de servidores sejam feitos dentro do processo de reestruturação em curso, 
sendo os interessados informados das decisões que lhes dizem respeito anteriormente ao 
público em geral. Afinal, mobilização, envolvimento, sentimento de pertencer ao grupo, 
espírito de equipe, cooperação e desenvolvimento do potencial individual de ser 
protagonista nas ações da instituição constituem apenas alguns exemplos dos aspectos 
anímicos envolvidos e afetados negativamente em situações como essa.  

  

Atenciosamente  

 

 

 

DIRETORIA DA ASÁGUAS 

 

 

 
 


