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32a REUNIÃO DA 8a DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) – Dia 05/06/2019, das 11h0 às 12:10 h  

Sala da Aságuas – Bloco L 

 
Presentes:  

Valmir José de Macedo, Maria Cristina de Sá Matos Brito, Thamiris de Oliveira 
Lima, Evânia Vieira da Costa, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Vinicius Vieira 
Soares, Cláudia Fernanda das Neves Oliveira e Rosana Mendes Evangelista 

Ausentes:  

Jorge Thierry Calasans (curso), Simone Vendruscolo (férias) 

Convidados: Rodrigo da Silva Castro (advogado) 

Estagiários: Nathan Façanha Cares e Jacqueline Batista Lima 

    

1.Informes  

 Foi apresentada a nova estagiária da associação, Jacqueline Batista 
Lima, estudante de comunicação organizacional. 

 

2. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO 

Rodrigo Castro, do escritório de advogados Mauro & Menezes, que assessora a 
Aságuas, compareceu à reunião para discutir qual a tática que a diretoria da 
Associação deverá tomar, a partir da decisão 5.2. (abaixo reproduzida) da 
reunião 746ª da diretoria da ANA, realizada em 27 de junho de 2018.  

5.2.Processo nº 02501.001970/2008-72. A Diretoria Colegiada deliberou para que a SAF 
tome as providências necessárias para a progressão e promoção dos servidores 
efetivos, com interstícios concluídos entre 01/10/2018 e 31/03/2019, e que não foram 
alcançados pelo Despacho nº 839/2018/GAB/CGU/AGU, de 10 de outubro de 2018. 
 
Na discussão, considerou-se que a diretoria da ANA eximiu-se de deliberar pelo 
cumprimento da Resolução 559, ao dizer que deveriam ficar de fora os que não 
foram alcançados pela Decreto. O que a ANA entende por aplicar o parecer da 
AGU? Deve-se perguntar à CGEGEP quem ela considerou atingidos e qual o 
embasamento para os colegas não serem avaliados (Obs; após esta reunião foi 
enviado pela Aságuas o of. 10/2019/Aságuas08, - doc. 37838/2019, em 
07/05/2019, cópia Anexo 1). 
 
Também causou estranheza o fato de que os questionamentos levantados pela 
Aságuas e mesmo algumas das questões levantadas pela CGEGEP não foram 
respondidas e sequer consideradas na deliberação do Diretoria Colegiada. 
 
Foi salientado, AINDA,  que o parecer da AGU/CGU refere-se à consideração do 
tempo de experiência anterior à entrada na carreira e o parecer da CGEGEP é 
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sobre o uso de títulos o que dá a entender que a posição da CGEGEP não 
coincide com a do parecer  e este último não aborda as particularidades da ANA, 
onde explicitamente aceita-se o título e não há configuração de “bis in idem”.  

Foi deliberado por todos os presentes que, por enquanto, não seria tomada ação 
judicial e a tática seguida continuaria por vias administrativas, questionando a 
CGEGEP. Será realizada uma reunião com os associados afetados pela 
resolução para decidir se a correspondência a ser enviada para a diretoria da 
Associação à GEGEP também será feita de maneira individual, ou coletiva.  

 

 

Após aprovada por todos os presentes, a presente ata foi assinada pela Diretora Executiva: 
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Anexo I – à ata da reunião 32ª. (protocolo doc. 37838/2019) 
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