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ASÁGUAS CELEBROU O 
DIA DO TRABALHADOR 

COM CORDEL

A Aságuas lembrou da im-
portante data com uma 
reflexão em Cordel sobre o 
Dia do Trabalhador. Confira 
o vídeo sugerido!

Falecimento do cola-
borador da ANA José 

Eduardo Xavier

Em 24 de maio, faleceu o 
colaborador da ANA José 
Eduardo Xavier, ‘seu Zé 
Eduardo’, como era conhe-
cido. Nasceu em outubro 
de 1957 e serviu a ANA 
por mais de 10 anos.
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NOTÍCIAS

A Assessoria Jurídica da Aságuas impetrou 
um mandado de segurança coletivo contra 
as nomeações de dois dos cinco no-
vos diretores da Agência. A ação tem 
base no não atendimento dos requisitos 
mínimos previstos em lei para os diretores 
de agências reguladoras. Saiba Mais!

A Aságuas realizou a sua 70ª reunião da di-
retoria na presença dos seus associados(as). 
O encontro aberto, que contou com cerca 
de 53 servidores, buscou ampliar a discus-
são sobre o papel dos sindicatos na defesa 
dos servidores e das agências reguladoras.  
Saiba Mais!

Aságuas reuniu-se com a nova Diretoria Colegiada da ANA para debater sobre o Programa de Gestão. A DI-
REC demonstrou abertura para sugestões de melhorias, além de expressar o desejo de manter uma comuni-
cação aberta com a Associação. Saiba Mais!

Mais Notícias!



As diretorias da ANA e da ASÁGUAS 
se encontraram no dia 27 de maio para 
discussão sobre o Programa de Gestão 
e Desempenho (PGD) da ANA. A ASÁ-
GUA levou para a mesa pontos impor-
tantes para os servidores e que haviam 
sido consensuados no dia anterior em 
reunião aberta da associação, incluin-
do a ampliação dos percentuais para 
o teletrabalho integral e dilatação do 
prazo de convocação. O diretor Vitor 
Saback fez uma apresentação com os 
pontos centrais de funcionamento do 
PGD e explanação dos fundamentos 
que levaram à construção da versão 
posteriormente aprovada no dia 31 
de maio. Destaca-se que a portaria do 
PGD aprovada pela diretoria colegia-
da da ANA se aproximou em diversos 
aspectos da proposta elaborada pelo 
GT de Teletrabalho, incluindo a não 
duplicidade dos controles de frequ-
ência (ponto eletrônico) e produção 
(entrega de atividades), a não obriga-
toriedade de aumento de produtivida-
de para o regime de teletrabalho e a 
ampliação das vagas para teletrabalho 
parcial e integral. Este resultado ape-

nas foi possível em virtude do empe-
nho da diretoria da ASÁGUAS e do GT 
de Teletrabalho em diversos momen-
tos apoiados pelos servidores da ANA, 
como as mobilizações realizadas em 
dezembro de 2021, incluindo o ofício 
assinado por 150 servidores enviado à 
DIREC e a manifestação do dia 8 de de-
zembro em frente ao Bloco M da ANA. 

Na reunião do dia 27 de maio, foi 
ainda apresentado um cronograma 
para operacionalização do PGD e para 
o retorno presencial dos servidores, 
em consonância com as negociações 
anteriores entre as diretorias da ASÁ-
GUAS e da ANA de modo a garantir um 
retorno gradual, seguro e em situação 
de efetivação do teletrabalho. De for-

Programa de Gestão é pauta de reunião da 
Aságuas com a Diretoria Colegiada da ANA
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ma adicional foi solicitado a indica-
ção de um(a) representante dos ser-
vidores para a composição do Comitê 
de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa de Gestão e Desempenho – 
CAPGD, que ficará a cargo da colega-
especialista em Regulação de Recursos 
Hídricos e Saneamento Básico Juliana 
Dias Lopes. O CAPGD terá a importan-
te missão de acompanhar a implemen-
tação do PGD e sugerir eventuais ajus-
tes após o prazo de ambientação de 6 
meses.

Aságuas ingressa com ação 
judicial no STF

Após a decisão em assembleia em 
favor da ação judicial, o escritório que 
presta assessoria jurídica à associa-
ção impetrou a ação junto ao Supre-
mo Tribunal Federal (Número único 
0118435-72.2022.1.00.0000) em 26 
de abril requerendo a anulação das 
duas nomeações presumivelmente ile-
gais para a diretoria da ANA. Os autos 
foram distribuídos à Ministra Cármen 

Lúcia, que julgou improcedente a ação 
por falta de legitimidade legal da Asá-
guas. Após recurso, a decisão foi man-
tida em plenário.   

Haveria a possibilidade de ação 
idêntica ser impetrada pelo Sinagên-
cias, mas o sindicato tem evitado 
qualquer ação de enfrentamento ao 
governo. De qualquer forma, diante 
do insucesso da ação judicial, foi feita 
denúncia do caso das nomeações ao 
Ministério Público da União, confor-
me também decidido em assembleia. 
Manteremos os associados informa-
dos. 

Aságuas celebra Dia do     
Trabalhador com cordel

A Aságuas parabenizou todos 
os trabalhadores da ANA compar-
tilhando um cordel contado pelo 
artista Nando Poeta em homenagem 
ao Dia do Trabalhador, celebrado 
em 1º de maio. Clique aqui (https:// 
www.youtube.com/watch?v=G1LkLY-
F8pMw) para assistir ao vídeo.
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Ofício à CMA sobre indica-
ções à diretoria da ANA e Sa-
batina de indicados à DIREC

Em complementação ao Of. nº 
01/2022/ASÁGUAS 9, de 11 de janei-
ro de 2022, foi encaminhado ao Presi-
dente da Comissão de Meio Ambien-
te do Senado Federal – CMA o Of. nº 
05/2022/ASÁGUAS 9, de 05 de abril 
de 2022, destacando a Mensagem nº 
144, de 1º de abril de 2022 – Despacho 
do Presidente da República publicado 
no Diário Oficial da União – DOU de 
04/04/2022, encaminhando para apre-
ciação do Senado Federal os nomes  
da Senhora ANA CAROLINA ARGOLO 
NASCIMENTO DE CASTRO e do Senhor 
FILIPE DE MELLO SAMPAIO CUNHA, 
este por meio do Despacho do Presi-

dente da República, publicado no DOU 
em 15/12/2021, com a Mensagem 
nº 689, de 15 de dezembro de 2021, 
para exercerem o cargo de Diretor(a) 
da Agência Nacional de Águas e Sane-
amento Básico – ANA. Em ambas as in-
dicações, o Of. nº 05/2022/ASÁGUAS 9 
destaca que não há o atendimento aos 
requisitos mínimos definidos pela Lei 
nº 13.848/2019 (Lei Geral das Agên-
cias Reguladoras), que alterou a Lei nº 
9.986/2000, com base na análise dos 
currículos apresentados pelos indica-
dos à CMA do Senado Federal. O Of. 
nº 05/2022/ASÁGUAS 9 destaca ainda 
a importância de que novos diretores 
da ANA, integrantes de sua Diretoria 
Colegiada, correspondam aos desafios 
regulatórios nas áreas de Recursos Hí-
dricos e Saneamento Básico, além do 
atendimento aos requisitos mínimos 
legais estabelecidos pela legislação.  

Apesar dos esforços da Aságuas, 
bem como de outros segmentos da 
sociedade preocupados com o futuro 
da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, em 06 
de abril de 2022, na 7ª Reunião Extra-
ordinária da CMA do Senado Federal, 
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foram aprovados os nomes de Ana Ca-
rolina Argolo Nascimento de Castro e 
Filipe de Mello Sampaio Cunha. Ato 
seguinte, em 13 de abril de 2022, hou-
ve a nomeação e posse desses profis-
sionais, que passaram a integral a Dire-
toria Colegiada da ANA.  

A 9ª diretoria da Aságuas destaca a 
impessoalidade na contestação desses 
dois nomes para integrarem a Direto-
ria Colegiada da ANA, considerando 
que foram os únicos entre os quatro 
indicados que não atendem aos crité-
rios legais estabelecidos em Lei. 

AGE para discutir a apro-
vação dos indicados à DIREC 

e aprovação judicial para 
impedir as nomeações

No dia 12 de abril a ASÁGUAS rea-
lizou Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) para debater a legalidade das in-
dicações dos novos diretores da ANA 
e possíveis ações judiciais para a con-
testação das nomeações ocorridas em 
março de 2022. O advogado Leandro 
Madureira, da assessoria jurídica da 
ASÁGUAS, participou da AGE. 

A AGE começou com uma breve 
contextualização sobre a duração do 
mandato dos diretores da ANA, a lega-
lidade das nomeações e as implicações 

da formalização ou não de uma ação 
judicial. Após introdução e contextua-
lização da pauta pelo diretor executi-
vo Luiz Henrique Pinheiro, o advogado 
Leandro Madureira informou que fez 
análise dos currículos dos indicados 
e aprovados no Senado Federal, Ana 
Carolina Argolo Nascimento de Cas-
tro e Filipe de Mello Sampaio Cunha, 
concluindo que de fato os dois não 
cumprem os requisitos formais esta-
belecidos na Lei nº 13.848/2019 – Lei 
Geral das Agências. Informou ainda 
que já há elementos para se dar entra-
da com uma ação judicial mesmo an-
tes da nomeação deles, focando nos 
requisitos de experiência profissional 
estabelecidos nessa Lei. Além disso, os 
dois indicados têm questões de paren-
tesco com gestores públicos que tor-
nam a nomeação deles questionável 
em razão de possível nepotismo. Ana 
Carolina tem uma suposta relação de 
parentesco com o Secretário Execu-
tivo da Casa Civil, Jônathas Assunção 
Salvador Nery de Castro; e Filipe de 
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Mello é irmão do Ministro da Infraes-
trutura, Marcelo Sampaio. Os seguin-
tes encaminhamentos foram feitos 
para votação dos associados: 1. Ação 
civil referente aos requisitos mínimos 
de experiência profissional não cum-
pridos pelos indicados e aprovados no 
Senado; 2. Representação junto ao MP 
por questões de nepotismo envolven-
do os dois profissionais; 3. A questão 
dos prazos dos mandatos dos direto-
res da ANA será analisada oportuna-
mente pelo escritório Mauro Menezes 
& Advogados, considerando que ha-
verá tempo hábil para isso. Esses três 
encaminhamentos foram colocados 
em único bloco para votação e foram 
aprovados por unanimidade dos asso-
ciados presentes. Cabe destacar que 
anteriormente a decisão de judicializa-
ção por parte da ASÁGUAS houve am-
plo debate à luz da Lei nº 13.848/2019 
acerca dos critérios mínimos necessá-
rios para compor uma das vagas da di-
retoria da ANA, incluindo a elaboração 
de um documento elaborado e apro-
vado pelos servidores com a definição 
destes critérios, o qual embasou ofício 
enviado para todos os senadores da 
Comissão de Meio Ambiente do Sena-
do por ocasião da sabatina dos referi-
dos indicados. 

Reunião aberta (17) so-
bre Sinagências e informes 
sobre a reunião da Aságuas 

com a DIREC

Em 17 de maio de 2022, a Aságuas 
promoveu uma reunião aberta para 
discutir a atuação da diretoria do Sina-
gências frente aos desafios atuais das 
agências reguladoras, e relatar a reu-
nião dos diretores da Aságuas com os 
diretores da ANA, ocorrida em 12 de 
maio de 2022.  A discussão do tema 
Sinagências contou com a participação 
do colega Fábio Gonçalves Rosa - di-
retor da Univisa (Associação dos Ser-
vidores da Anvisa), que fez um relato 
da atuação do Sinagências, cuja dire-
toria tem estado mais próxima dos in-
teresses do governo atual do que dos 
interesses coletivos das agências regu-
ladoras. Foi comunicado a iniciativa de 
formação de um grupo de discussão 
integrado por servidores das agências 
reguladoras, com o objetivo de apon-
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tar caminhos mais participativos, de-
mocráticos e construtivos de uma polí-
tica sindical que defenda os interesses 
dos servidores das agências regulado-
ras federais.  Quanto à reunião da Asá-
guas com os novos diretores da ANA, 
em 12/05/2022, foi informado que os 
diretores da associação apresentaram 
pontos importantes para os servidores 
da ANA, tais como o Programa de Ges-
tão e Desempenho – PGD, o retorno 
ao trabalho presencial e a progressão 
e promoção dos servidores. Durante a 
reunião, a diretora-presidente Verôni-
ca Sánchez, garantiu que o processo de 
retorno ao trabalho presencial aconte-
cerá após a aprovação do PGD da ANA. 
Ficou acordado também que a Aságuas 
encaminharia ofício para a Direc com 
as contribuições dos servidores para 
a elaboração desse PGD. Os direto-
res da Aságuas fizeram uma avaliação 
positiva dessa reunião com a Direc, e 
relataram na reunião aberta com os 
associados a perspectiva de continui-
dade de diálogo e entendimentos com 
os diretores da ANA, frente à abertu-
ra promovida pela diretora-presidente 
Verônica Sánchez.

Falecimento do colaborador 
da ANA José Eduardo Xavier

Na terça-feira, 24 de maio, faleceu 
o colaborador da ANA José Eduardo 
Xavier,  ‘seu Zé Eduardo’, como era 

conhecido. Nascido em outubro de 
1957 e servidor da ANA por mais de 
10 anos na área de fotocopiadora e 
depois prestando serviços administra-
tivos, José lutava contra uma leucemia 
aguda há mais de dois anos.  Para pres-
tigiar a família do colaborador e com-
partilhar nosso acolhimento e respeito 
ao colega, a Aságuas enviou uma coroa 
de flores aos seus familiares e amigos. 

O  velório de José Eduardo acon-
teceu dia 24 de maio, às 14h, no 
Campo da Esperança. Segundo os 
amigos, ele era uma figura que 
sempre distribuía sorrisos e pala-
vras de sabedoria por onde andava. 
A Aságuas deseja força a toda a família 
e amigos.


