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  30 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 30/08/2011 

 

Presentes: Agustin, Cristina, Jacson, Nelson  e Thierry .    

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Cintia e Renata (férias), Paulo Spolidório 
(licença casamento) e Márcio . 

. 

1. INFORMES 

� Cristina informou ter recebido e-mail da GEGEP (Cleves) com a distribuição dos 
servidores efetivos na Agência, conforme abaixo 

Carreira/Exercício Exercício na ANA Cedidos Licença não 

remunerada 

TOTAL  

AA (Analista Adm.) 40 7 - 47 

EGEO 24 1 - 25 

ERH 181 13 3 197 

TOTAL 245 21 3 269 

� Cristina informou ter enviado e-mail aos excedentes parabenizando-os pela 
reportagem publicada no Correio Brasiliense (Anexo I). 

� Cristina informou que Gonçalo (coordenador de nossa representação no CAD) 
solicitou informar que o calendário previsto para avaliação é de 12 de setembro até 3 
de outubro. 

� Jacson e Agustin informaram que, conforme o contrato que fizemos com o 
desenvolvedor do website, para mudança de provedor do sítio da ASÁGUAS para o 
UOL já havia sido feita uma primeira tentativa de inscrição; entretanto, devido ao 
número do CNPJ informado por nós ter um erro, essa inscrição não pôde ser 
confirmada e assim, numa iniciativa indevida do contratado (Bruno Marim)  foi feita 
uma inscrição em nome pessoal dele. Todos os presentes concordaram que essa 
inscrição deve ser em nome da ASÁGUAS, o que já constava das condições e 
termos contratuais com o desenvolvedor, o qual já foi instado a efetuar nova inscrição 
dessa forma, o que também já foi feito, restando a confirmação do provedor de 
hospedagem UOLHost para prosseguimento da migração. 

� A ASÁGUAS recebeu a ficha de desfiliação de Carlos Eduardo Jerônimo (SGH). . 
Como já havia ocorrido uma conversa ele dos diretores Cristina e Nelson com e ele 
manteve a posição, a desfiliação foi aceita. O associado foi informado que a 
ASÁGUAS está passando por um processo de renovação no SISCAD e talvez não se 
consiga retirar o desconto dele durante o mês de setembro. 

� Cristina informou que anexará à Ata o resumo da reunião realizada com o DP da 
ANA em 16/08 (Anexo II). 

� Cristina informou a realização de reunião do Fórum das Associações dos Servidores 
das Agências Reguladoras no último dia 22 de agosto, quando se discutiu questões 
relativas à negociação 2011 com o Sinagências (Ata – Anexo III) 

 

2. SEMINÁRIO 
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� Foi aprovada a comissão para dirigir os trabalhos de organização/coordenação 
do Seminário: Agustin Trigo, Cristina Sá, Luis Mello, Nazareno e Nelson Neto, 
A data está prevista para 23 e 24 de setembro, mas depende da solução da 
questão da moderação, ainda não definida 

 

3. CONTAS BANCÁRIAS DA ASÁGUAS 

O diretor financeiro Agustin informou que a ASÁGUAS possui contas bancárias no 
Banco do Brasil e na Caixa Econômica, sendo esta última destinada basicamente ao 
Interagências. Entretanto, em relação a poupança, temos somente na CAIXA. Informou 
também que já existe um valor superior a R$ 25 mil na conta corrente do BB. Decidiu-se 
que se deve- deixar em conta corrente somente o valor para as despesas de dois a três  
meses e o restante deve ser colocado na poupança. O Diretor Financeiro ficou 
responsável por verificar se vale a pena ter uma poupança vinculada no BB ou conta 
com rendimento. 

 

4. ASSUNTOS CULTURAIS  

Cinema – VENDAS DE INGRESSOS 

� Foi inicialmente feito um informe sobre a questão dos ingressos Severiano e 
Cinemark. Os ingressos do Severiano já estão vencidos e solicitou-se que todos os 
que ainda não prestaram contas ao Diretor Financeiro devem fazê-lo urgente para o 
balanço. Alguns ingressos não foram vendidos e foram devolvidos. Decidiu-se que 
cada pessoa responsável pela venda de ingressos deve acertar todos os ingressos 
recebidos. 

� Thierry e Cristina informaram sobre o extravio/desaparecimento de ingressos do 
Cinemark da gaveta de Cristina, conforme segue: Ela havia recebido trinta ingressos 
(números 15930 a 15960 ) do Cinemark. Sete ingressos (de números 15930 a 15936 
) haviam sido vendidos e os demais se encontravam em sua gaveta. Após viagem, 
por volta do dia 20 de julho, ela se deu conta que os ingressos tinham sumido do 
envelope em que se encontravam. Foi então enviado e-mail ao Cinemark informando 
do extravio e solicitando cancelamento dos ingressos e substituição (e-mail anexo). O 
Cinemark informou que havia cancelado os ingressos e informou que sete deles 
haviam sido utilizados, e não puderam ser cancelados . (Anexo IV).  

� Decidiu-se que essa explicação seria anexada à prestação de contas referente aos 
ingressos com cópias dos e-mails trocados para esclarecimento de qualquer dúvida 
do Conselho Fiscal. Cristina informou que todos os ingressos utilizados, mesmo os 
extraviados, foram pagos ao Dir. Financeiro, somente os não utilizados e cancelados 
é que não o foram. 

� Foi feita uma discussão sobre a aquisição ou não de novos ingressos, já que os 
antigos se esgotaram. Thierry ficou de verificar junto à ASEA (Associação dos 
Servidores da ANEEL), se existe interesse em aquisição em comum de ingressos. 
Foi levantada a questão de que, caso não queiram, é melhor adquirir do Severiano 
que os vende em lotes de 100 ingressos, enquanto os do Cinemark só são vendidos 
em lotes de 300. 

Debates técnicos. 
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� Cristina informou que já recebeu uma solicitação do colega Marcos Freitas para duas 
inscrições em debates técnicos no próximo ano. O interessado foi informado que as 
inscrições para os debates técnicos de 2011 serão abertas no final do ano. 

� Tendo em vista o crescente interesse nos debates técnicos (a participação média 
este ano tem sido de 40 pessoas), e o fato de termos metade de servidores novos na 
casa, decidiu-se que, abertas as inscrições e até fecharem, a ASÁGUAS garantirá 
inicialmente um debate por inscrito. Caso sobrem vagas é que se poderá fazer mais 
de um debate por pessoa. Caso se inscrevam mais de doze, a questão será 
reavaliada. 

 
 
Saída cultural. 
� Thierry informou que organizou nova saída cultural prevista para sábado, 3 de 

setembro, no CCBB, galerias 1 e 2 para a exposição Anticorpos de Fernando e 
Humberto Campana. Será enviado material de divulgação aos associados. 
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ANEXO I à ata da reunião no. 30 de 30/08/2011 da ASÁGUAS 
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ANEXO II à ata da reunião no. 30 de 30/08/2011 da ASÁGUAS 

 
Relato da reunião da ASÁGUAS com o Diretor Presidente da ANA  - 16 /08/2011 
 
Data: 16/08 , das 9 às 11h30min 
Local: sala do Diretor Presidente da ANA 
Presenças:  
- ASÁGUAS (Maria Cristina Sá O.M.Brito, Nelson Neto, Agustin Trigo, Cintia e Paulo 
Spolidório)  
 - ANA (Diretor Presidente da ANA - Vicente Andreu; Superintendente de Administração e 
Finanças – Luis Andre Muniz e a Gerente da GEGEP, Neuza Oliveira). 
Objetivo: a reunião, convocada pelo DP, foi uma troca inicial de informações e opiniões 
sobre a questão da Progressão / Promoção. 
 
A ASÁGUAS defendeu as seguintes opiniões sobre a questão: 
• A Lei 10.768/20031, que regulamenta as carreiras da ANA, não inclui como condição 

prévia para a promoção a existência de vagas, diferentemente da lei 10.781 (outras 
agências). A ASÁGUAS considera que, ao ingressar na carreira, o servidor tem a 
legítima expectativa de, cumpridos os requisitos legais de avaliação e capacitação 
previstos em Lei, ele pode alçar nível de fim de carreira em 14 anos. A figura da 
existência de vaga para promoção aparece depois, no Decreto 6.530, de 4 de agosto de 
2008, (como uma possibilidade e não uma regra de aplicação universal?). De todo 
modo, consideramos que o Decreto não pode se sobrepor à Lei. 

• Não existe obrigação legal de que a distribuição de vagas se dê sob a forma de 
pirâmide. A ANA tomou essa decisão no passado baseada em visão de dirigentes de 
que nem todos devem chegar ao topo e com fundamento  em um Decreto (84.669/1980) 
que está revogado e sequer consta dos normativos existentes a respeito da promoção e 
progressão. A ASÁGUAS considera que essa postura, fruto de uma interpretação 
equivocada, não tem amparo legal.  

• A ASÁGUAS defende, portanto, que o processo de distribuição de vagas se faça 
conforme a necessidade, o que é permitido pela Res. ANA nº 805/2011 cujo Artigo 4º, § 
1º e 2º, contém diretivas a respeito2, prevendo que o quantitativo de vagas será 
distribuído por classes de acordo com disponibilidade orçamentária e poderá ser 
alterado de acordo com a necessidade de serviço. A ASÁGUAS defendeu que não há 
como definir critérios justos se teremos cerca de 40 ERH disputando 4 vagas no início do 
próximo ano, ou 7 EGEO para 2 vagas e espera que a DIREC tome medidas para sanar 
esse problema. Relembrou a estrutura equivalente da AGU (1/3 para cada classe) e 
informou também que, recentemente, a ANVISA publicou a Portaria 769, de 8 de junho 
de 2011, na qual a distribuição de vagas não está definida em base piramidal, sendo 
distribuídas de acordo com a necessidade anual, o que pressupõe o remanejamento das 
mesmas. O nível Especial, por exemplo, não tem vagas reservadas, tendo em vista que 
somente daqui a cinco anos haverá servidores com possibilidade de atingir esse nível. 

                                                 
1
 Art. 9º. § 2 – O regulamento disporá sobre os requisitos e critérios a serem observados na movimentação do servidor, 

observado, para fins de progressão funcional, o interstício mínimo de um ano em cada padrão, e, para a promoção, a 

participação em curso de aperfeiçoamento. 
2
 Art 4 – O quantitativo de cargos fixado no art. 10 da Lei 10.768/2003, será distribuído por classes de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e observará o estabelecido no Anexo VI desta resolução  §1º. As vagas das classes superiores 

não ocupadas poderão ser remanejadas de acordo com a necessidade das classes inferiores. § 2º. A distribuição das vagas 

fixada no Anexo VI poderá ser alterada de acordo com a necessidade de serviço  
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A GEGEP informou que, quando da edição da Res. ANA nº 805/2011, considerava que o 
Decreto 84.669/1980 estava em vigor, reconhecendo hoje que está revogado. 
 
O Diretor Presidente posicionou-se afirmando: 
1. Entender que as regras devem mais permanentes e não que variem com a situação; 
2. Considerar que os requisitos de acesso aos cargos devem estar estabelecidos, serem 
conhecidos e transparentes; e  
3. Não ter convicção em relação à interpretação da ASÁGUAS no que toca à legitimidade 
do direito do acesso ao topo, desde que cumpridos os requisitos legais, em 14 anos. 
Informou também que não pretende tomar uma decisão divergente da maioria das agências. 
Sugeriu que fosse solicitado um posicionamento do MPOG a respeito e, caso o MPOG 
concorde com a interpretação da ASÁGUAS, não haverá restrições da parte do DIPRE em 
assumir essa posição. Sugeriu, por fim, agendar uma discussão sobre o assunto com o 
Secretário de Recursos Humanos do MPOG, com a participação da ASÁGUAS. 
 
Ao final da reunião a ASÁGUAS lembrou ao Diretor Presidente que em novembro de 2010 
encaminhou a toda a Diretoria Colegiada da ANA o documento intitulado NOTA DA 
ASÁGUAS A RESPEITO DO DIAGNÓSTICO SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, 
defendendo posições sobre a visão estratégica da ANA, questões administrativas e sobre a 
questão dos cargos comissionados. Tendo em vista a publicação de parecer da PGE da 
ANA constante do processo 02501.000693/2011, no qual a PGE considera, como a 
ASÁGUAS, que cargos iguais devem ter gratificações iguais, a ASÁGUAS manifestou 
expectativa de que a Diretoria da ANA oriente expressamente a empresa vencedora da 
Licitação destinada ao processo de reestruturação da casa para que essa linha seja 
seguida. 
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ANEXO III à ata da reunião no. 30 de 30/08/2011 da ASÁGUAS 

FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES DAS AGÊNCIAS 
NACIONAIS DE REGULAÇÃO 
Sumário de assuntos tratados  

Data: 22 de agosto de 2011 
Local: Sede da  ASÁGUAS (SPO – área 5 – Quadra 3 – bloco L – sala 102). 
Início: 19:00 h 
Encerramento: 21h00min 

Lista de participantes 
NOME ASSOCIAÇÃO / AGÊNCIA E-MAIL TELEFONE 

Alessandro M.D. Belisário UNIVISA / ANVISA alessandro.belisario@@anvisa.gov.
br 

3462-5431 

Francisco Cesar de Medeiros ASA/ANAC eventos@asa-anac.org.br 3314.4434 

Márcio Ferreira Serra ASANATEL/ANATEL marcio@anatel.gov.br 2312-2459 

Maria Cristina de Sá O.M.Brito Aságuas / ANA cristina@ana.gov.br 2109.5360 

Joelson Neves Miranda ASANTAQ/ANTAQ Joelson.miranda@antaq.gov.br 2029-6594 

Antonio Henrique Vaz Santos ASANP /ANP asantos@anp.gov.br 3426-5127 

João Maria Oliveira SINAGÊNCIAS joaomaria@sinagencias.org.br 3962.5000 

 

1. REUNIÃO COM SINAGÊNCIAS 

Foi feita inicialmente uma breve apresentação pela ASÁGUAS dos últimos passos e 
atividades do Fórum e informado ao Sinagências da decisão da última reunião de solicitar 
reunião com as entidades gerais com o objetivo de receber informações sobre o processo 
de negociações em curso, as pautas e as perspectivas. 

A seguir um resumo do que foi apresentado pelo Sinagências. 

• João Maria informou que o Sinagências realizou recentemente seu Congresso, com a 
participação de cerca de 130 delegados, boa parte dos quais de Brasília. Considerou 
que a ação e participação das Associações por agência muito importante e que sentiu 
falta da participação das Associações no Congresso. 

• Principais temas aprovados no Congresso do Sinagências: 

a) Sobre receitas do Sinagências: foram rejeitadas as propostas de redução do 
valor das mensalidades e da extinção da contribuição compulsória de 10% sobre os 
ganhos de Acordos Coletivos; João Maria informou que, em relação à segunda 
proposta ele a defendeu pessoalmente, mas foi derrotado no Congresso. 

b) Foi aprovado a convocação de um Congresso estatutário para alteração dos 
Estatutos do Sinagências para junho de 2012. 

c) Sobre a avaliação das perspectivas remuneratórias para 2011: a avaliação é 
de que as perspectivas de ganhos remuneratórios em 2011 são muito pequenas 
devido ao controle de gastos do governo e ás incertezas no que se refere à crise em 
andamento. Consideram que, nesse sentido, é necessário abordar a questão das 
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diferenças entre nossas carreiras e demais carreiras de estado. 

• Sobre as negociações 20111: 

a) O Sinagências considera que a categoria cometeu um erro no processo de 
negociação em 2008 , quando ainda havia espaço para negociar pelo menos a 
mudança da relação de 63% e 37% entre Gratificação e Vencimento Básico e tal não 
foi possível, devido à pressa da ANER realizar Assembléia enquanto eles ainda 
estavam em mesa de negociação.  

b) Proposta do Sinagências para negociação: reposição da inflação, equiparação 
entre Analistas Administrativos e Especialistas, incorporação da GQ. Com isto 
construíram uma proposta de tabela, com a qual estão trabalhando em defesa dos 
subsídios  e da organização das carreiras; aceitam dividir a tabela até 2014.Havia um 
compromisso do governo após o ACT de 2008 de iniciar a mesa de negociação 
sobre carreira e subsídios, o que não prosperou. 

c) No processo de negociação o Sinagências participou de todas as reuniões 
gerais com o governo, mas nesse momento considera que vai priorizar as reuniões 
isoladas com o MPOG. 

d) O Sinagências reuniu-se com o MPOG dias 16 de junho e 7 de julho, quando 
foram tratadas, além da construção da proposta de oficina, também questões 
relacionadas a saúde e periculosidade. 

e) O MPOG propôs ao Sinagências a realização de oficinas técnicas sobre a 
questão subsídios x carreira, com vistas a construir uma proposta. As reuniões 
estavam previstas para dias 16 e 30 de agosto, entretanto foram adiadas pelo MPOG 
para setembro. O Sinagências pretende trabalhar até março de 2012 com o MPOG 
na construção dessa proposta, de forma a se garantir reposições já em 2012.   

Após as colocações do Sinagências, as Associações se manifestaram e as seguintes 
posições foram unitárias: 1. A luta pelo subsídios hoje unifica todos; 2. O Sinagências anda 
muito distante dos servidores das Agências, apresentando poucos espaços de participação 
e de retorno; a ASA, por exemplo, vem tentando realizar reunião com o Sinagências há 
tempos e não recebe respostas; 3. Na maioria das Agências existem muitos servidores 
novos que não conhecem o que aconteceu nas negociações de 2008. 

Por fim, as associações presentes propuseram ao Sinagências que lhes fosse garantido 
espaço nas oficinas com o MPOG, visto que a discussão de aspectos da carreira precisa 
ser construída dentra das Agências e com participação dos servidores. O Sinagências 
informou que iria avaliar essa questão, pois há também solicitações da FENASPS , etc. 

2. OUTROS ASSUNTOS 

Após a reunião com o Sinagências as Associações presentes fizeram uma breve avaliação, 
considerando positivo o encontro. 

A ASA fez considerações sobre a importância de organizarmos melhor as reuniões do 
Fórum, acompanhar o atendimento das decisões tomadas e buscar organizar melhor os 
informes por associação, às vezes muito longos, apesar de muito importantes. 

Ficou definido que a próxima reunião ocorrerá no próximo dia 20 de setembro, na ANAC, às 
18h30 min. A ASA enviará o endereço em breve. Para essa próxima reunião será convidada 
a ANER para fazer uma apresentação para o Fórum sobre o processo de negociações em 
curso, sua pauta e perspectivas. 
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ANEXO IV à ata da reunião no. 30 de 30/08/2011 da ASÁGUAS 
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Continuação do Anexo IV 

 


