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  5 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 28/10/2010 

Presentes: Ana Carolina, Agustin, Cintia, Cristina, Márcio, Nelson, Paulo Spolidório, Renata 
e Thierry. 

Associado: Dalthon. 

Ausentes: Jacson (férias)  

 
1. INFORMES 

• Cintia informou que estará em viagem a serviço durante a próxima semana. 

• Cristina informou ter feito contato com Luiz André, que confirmou que os prazos 
previstos para a mudança para o prédio do Setor de Indústrias são: semana de 8 
a 12 – GEGEP, .SUM e NHI; semana após dia 20 – SOF, depois SPR. A SAG e 
SHI possivelmente só se mudarão em fevereiro. 

• Agustin informou ter recebido o primeiro extrato bancário da ASÁGUAS. Ficou 
combinado que na reunião do dia 18/11 a diretoria financeira fará uma 
apresentação da situação financeira da ASÁGUAS para a diretoria da Associação. 

• Agustin informou que estará fora da ANA na semana de 8 a 12, para realização 
de curso de formação. 

• Thierry informou que houve alteração no procedimento de aquisições de bilhetes 
do Cinemark e que, devido ao aumento do trâmite burocrático, a aquisição 
aprovada na última reunião demorará alguns dias a se efetivar. 

• Ana Carolina informou que na reunião de hoje do Planejamento Estratégico houve 
uma apresentação muito boa sobre gestão, feita pelo Bruno Pagnoscheschi. Na 
apresentação, Bruno inclusive citou o levantamento feito pela ASÁGUAS em 
2006. 

 
2. ACOMPANHAMENTO DE  AÇÔES PENDENTES. 

Site 

Foi definido que todos devem analisar o site e enviar sugestões para que possam ser 
discutidas na próxima reunião, com o objetivo de subsidiar a comissão que está 
elaborando proposta a respeito. 

Registro da nova diretoria da Associação 

Finalmente as atas da AGO de 16 de setembro ficaram prontas. A documentação foi 
entregue à Ana Carolina para que seja feito o registro em cartório. 

Festa 

  

3. USO DA SALA DA ASÁGUAS 

Diretores da ASÁGUAS têm recebido muitos pedidos de uso da sala para reuniões, 
aulas e até comemorações de aniversários no horário de expediente. A gestão 
anterior informou que muitas vezes se pede o uso para festas de aniversários e a 
sala é devolvida muito suja. 
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Discutido o assunto, as seguintes orientações foram definidas para cessão da sala: 

1. O princípio é, estando desocupada a sala, ceder para uso de associados, 
desde que algum servidor assuma a responsabilidade pelo uso (patrimônio e 
limpeza).  

2. Quem for utilizar a sala deve ser informado que deve entregar a sala limpa. 

3. Qualquer diretor que receber a solicitação de uso deve encaminhá-la à Ana 
Carolina, porque a cessão será centralizada pela Diretoria Administrativa. 

4. A Diretoria Administrativa fará um mutirão de limpeza da nossa sala. Todos 
serão avisados para, se puderem, contribuir. 

5. Agustin e Ana Carolina se dispuseram a apresentar um novo leiaute da sala, 
com melhor disposição.e utilização do espaço. 

  

4. ADVOGADOS  

Está marcada reunião com os advogados para apresentação da nova diretoria da 
ASÁGUAS, informes e balanço das perspectivas dos processos em andamento 
processos em andamento  e apresentação de temas para novas ações judiciais. A 
reunião está marcada para dia 5/11 às 11 h. Anexo I: Relatório de Acompanhamento 
de Ações encaminhado em 06/10/2010.  
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ANEXO I – ATA 6ª. Reunião ASÁGUAS –04.11.2010 - GESTÃO 2010-2012  

 

Brasília (DF), 6 de outubro de 2010. 
 
 

À ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
(ASÁGUAS), 
A/C da Senhora MARIA CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA MATOS BRITO, 
Digníssima PRESIDENTE. 
 

REF: ANDAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS DA 
ASÁGUAS – RELATÓRIO.  
__________________________________  

 
Prezada Cristina, 
 
1.  Vimos, por intermédio da presente, informar a essa Associação 
o andamento das ações judiciais coletivas que se encontram sob a 
responsabilidade desta Assessoria Jurídica.  
 
2. As ações e os correspondentes andamentos estão listados 
abaixo: 
 

1) 2006.34.00.005.219-3 (ação ordinária) 
partes: ASÁGUAS contra a União e a Agência Nacional de Águas 
(ANA);  
data do ajuizamento: 22.2.06; 
localização:17ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal; 
abrangência: servidores da ANA associados a ASÁGUAS em 
fevereiro de 2006 (listagem no processo); 
objeto: pagamento retroativo da GDRH e reconhecimento das 
ilegalidades e inconstitucionalidades existentes no Decreto nº 
5.515/2005; 
sentença: julgou improcedente o pedido (publicada no DOU em 
31.1.08); 
recurso: apelação interposta em 19.2.08; 
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fase atual: processo encaminhado ao Tribunal Regional Federal e 
concluso ao Desembargador Carlos Moreira Alves, sendo redistribuído 
à Desembargadora Mônica Sifuentes; 
próxima fase: conclusão do feito para julgamento. 
 
2) 2006.34.00.003.176-5 (ação ordinária) 
partes: ASÁGUAS contra a União e a Agência Nacional de Águas 
(ANA);  
data do ajuizamento: 10.2.06; 
localização:15ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal; 
abrangência: servidores da ANA associados a ASÁGUAS em 
fevereiro de 2006 (listagem nos processo); 
objeto: pagamento de indenização aos servidores da ANA pelos 
danos morais e materiais sofridos em razão da injustificada inércia 
em regulamentar o pagamento da GQ, instituída pela Lei nº 
10.871/04; 
fase atual: Sentença julgando improcedente o pedido. Foram 
opostos embargos de declaração; 
próxima fase: A apelação interposta pelo Escritório em 4.8.2010 foi 
remetida para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 
5.10.2010. Aguardar a distribuição do feito a um dos 
Desembargadores. 
 

3) 2007.34.00.039.932-0 (ação ordinária) 
partes: ASÁGUAS contra a União;  
data do ajuizamento: 12.11.07; 
localização: 21ª Vara Federal; 
abrangência: servidores da ANA associados a ASÁGUAS 
relacionados em listagem juntada no processo; 
objeto: buscar a não incidência de imposto de renda sobre a parcela 
denominada assistência pré-escolar; 
fase atual: Sentença julgando procedente o pedido; 
próxima fase: Após contrarrazões ao recurso da União, o processo 
foi remetido ao TRF. Contudo, o referido processo ainda não foi 
distribuído perante o Tribunal. 
 
4) 2008.34.00.007.690-9 (ação ordinária) 
partes: ASÁGUAS contra a ANA;  
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data do ajuizamento: 11.03.08; 
localização: 13ª Vara Federal; 
abrangência: servidores da ANA relacionados em listagem juntada 
no processo; 
objeto: buscar o reconhecimento judicial do prazo de 24 meses para 
o estágio probatório; 
antecipação de tutela: concedida em 28.7.08; 
fase atual: especificação de provas; 
próxima fase: Sentença. 
observação: A ANA interpôs agravo de instrumento 
(2008.01.00.036668-6) no Tribunal Regional Federal contra a decisão 
que concedeu a antecipação de tutela. O pedido de suspensão da 
decisão foi negado pelo Desembargador Federal José Amilcar 
Machado em 28.8.08. Não houve recurso interposto pela ANA, 
havendo o consequente trânsito em julgado e baixa definitiva dos 
autos em 20.11.2008. 

 
3.  Informamos, outrossim, caso seja de interesse dessa 
Associação, que a Assessoria Jurídica dispõe de dossiês completos dos processos 
acima listados, incluindo-se aí todas as peças processuais.  
 

4. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

 

Marcos dos Santos Araújo Malaquias 

OAB/DF nº 24.167 

 

 

 

 

 

 

 

 


