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  6a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 10/11/2014 
Local: SIA – sala T3 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Fabiano, Luiz Henrique, Marcelo, Ney e Wilde.  

Associado: Gonzalo (parte da reunião, sobre CAD)  

Ausentes: Maurrem (viagem a serviço), Gabriel e Gaetan (férias). 

  
1. INFORMES  

• Fabiano informou que a ASÁGUAS retomou as operações bancárias das contas 
correntes do BB e CAIXA. Restam pendentes o acesso à poupança CAIXA 
(Gerente ainda não gerou senha de acesso inicial) e o talão de cheques da 
CAIXA (por problema relatado pela Gerente com a impressora da agência). 
Informou ainda que todas as pendências de ressarcimento a associados que 
tiveram gastos pessoais em favor da ASÁGUAS no período de transição das 
Diretorias encontram-se sanadas nesta data. Por fim, pontuou que há 
necessidade de aquisição de material de expediente para a organização de 
documentos da Associação como pastas plásticas e de papelão, cola, papel A4 
etc., solicitando, em seguida, a inclusão na pauta da reunião do item: ‘autorização 
para aquisição de material de expediente’. 

• Sobre a questão de aquisição de material de escritório ficou decidido que Marcelo 
fará uma verificação do material existente e que a Diretoria Financeira pode 
adquirir o necessário. 

• Wilde informou que está em contato com o Comitê Dilma para marcar reunião 
com o geólogo Gilles Azevedo, para encaminhar a discussão sobre a 
documentação entregue antes da eleição. e os endereços e contatos das 
Associações e retomar interlocução. 

• Luiz Henrique informou que recebeu do colega Mário Canevello PL sobre 
aposentadoria especial de deficientes físicos, que se encontra no Senado. Mário 
solicita apoio da ASÁGUAS ao PL. Luiz Henrique enviará a documentação à 
diretoria das ASÁGUAS para posterior deliberação em data a ser marcada com a 
presença do Mário. 
 

2. CAD  

• Ney informou ter recebido e-mail do Gonzalo sobre a CAD (Comissão de Avaliação de 
Desempenho). A CAD é composta por 5 membros efetivos com respectivos suplentes 
indicados pela Diretoria da ANA (cada Diretor indica um efetivo e um suplente da área 
que dirige) e cinco outros (efetivos e seus suplentes) indicados pela ASÁGUAS. Anexo 
e-mail com a atual composição e portarias que os nomearam (Anexo I).  

• Gonzalo fez uma breve apresentação sobre a CAD e informou que há alguns problemas 
no funcionamento, em especial de áreas que não atingem as metas e as mudam sem 
motivos, caso da SAF, por exemplo. Informou também que há uma proposta em 
discussão na CAD sobre avaliação de chefias, apresentada pelo Marco Silva e que ele 
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propõe que a ASÁGUAS encampe. Alertou para o término próximo do mandato dos 
atuais ocupantes e para a necessidade da ASÁGUAS decidir sobre quem serão os 
novos representantes no biênio 2014/2016. 

Decidiu-se que será feito um levantamento em reunião com a GEGEP ( Neuza) sobre as 
datas  de vencimento dos mandatos (apurou-se que será 21 de novembro) e o assunto 
será pautado para decisão sobre as indicações na próxima reunião. 

3. REUNIÃO COM GEGEP  

Discutiu-se e decidiu-se a realização de reunião com a Neuza /GEGEP para tratar os 
seguintes temas: 1. Informações atualizadas do quadro de servidores da ANA; 2. 
Ginástica Laboral; 3. Programa Qualidade de Vida e 4. CAD. Ney ficou encarregado de 
marcar a reunião. 

 

4. DOCUMENTO DE PESSOAL DA ÁREA AMBIENTAL  

Luiz Henrique informou que recebeu de Luis Mello documento de pessoas da área 
ambiental (anexo II). Luis Mello sugeriu que a ASÁGUAS avaliasse a pertinência de 
assiná-lo.  

Discutido o assunto, embora todos considerassem que existem 
superposição/inclusão/afinidades da área de recursos hídricos com a área ambiental, foi 
deliberado não dar prosseguimento ao tema por duas razões: 1ª por não ter sido 
encaminhada institucionalmente por qualquer das representações existentes na área 
ambiental (ASIBAMA, Ass.Chico Mendes ou xxx); 2ª que a ASÁGUAS está se 
articulando com o Fórum de Associações de Servidores das Agências Reguladoras 
Federais para reivindicações/articulações com o governo eleito. 

5. FESTA DE FIM DE ANO 

Decidiu-se pela realização de festa própria da ASÁGUAS e as datas propostas 
foram de 5 a 12 de dezembro. Marcelo ficou encarregado de arrumar local, no 
estilo de almoço/churrasco de confraternização, a ser realizada no período da 
tarde. Na próxima reunião deverá ser apresentada proposta de organização e 
custeio da festa, inclusive com valor proposto para ingresso, qual será o custo 
arcado pela ASÁGUAS, se haverá subsídios para terceirizados, etc. 

6. REPERCUSSÕES DA NOTA DE 21 DE OUTUBRO 

Como resultado da Nota de Esclarecimento vários e-mails foram encaminhados 
ao Diretor Executivo, Ney Murtha. Houve e-mails de apoio, de contestação e de 
solicitação de desfiliação (Anexo III – reprodução de todos os e-mails). 

Sobre os pedidos de desfiliação, decidiu-se que haverá uma conversa com todos 
para esclarecer as condições e circunstâncias da Nota e para informa-los de 
como cada sócio é importante para a ASÁGUAS. Em seguida à conversa, 
aqueles que mantiverem a posição de desfiliação deverão encaminhar 
formalmente documento assinado (simples solicitação de desfiliação) para que 
seja aprovado em reunião de Diretoria e anexada à ficha de filiação e solicitada a 
retirada do desconto em folha. 
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ANEXO I – ATA 6 – DIRETORIA GESTÃO 2014/2016 - 10102014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ata reunião 06 – 10/11/2014 – ASÁGUAS                                                                       04/013 
 

 

 

ANEXO II – ATA 6 (10-11-2014) DA GESTÃO 2014/2016 

 
De: Luis Gustavo Miranda Mello  
Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2014 14:01 
Para: marimorena.fava@gmail.com; Ney Albert Murtha 
Assunto: ENC: minuta de carta de compromissos com a presidencia da república 

 
Ney, 

Segue abaixo e anexo a proposta de carta conjunta da área ambiental para a Dilma, que a Mariana do ICMBio 

me enviou. Copiei no corpo do texto algumas sugestões ou comentários já enviados. 

 

Considerando que no discurso de vitória dela não foi mencionado nem uma vez meio ambiente e que no perfil 

do FB dela foi dito que “a gestão da água, de acordo com a constituição, é de atribuição dos estados e 

municípios” mas que o governo federal está disposto a apoiar no que for possível... 

... penso que precisamos nos manifestar e fazer de forma bem básica. 

Abraços, 

 

Luís Gustavo M. Mello 
Especialista em Recursos Hídricos – GECAP/SAG 
Agência Nacional de Águas – ANA 
61 2109 5327 

 
 
Minuta de Carta à Presidente Dilma Roussef 

Dos servidores públicos do ICMBio, IBAMA, ANA,....(completar conforme envolvidos) 

Compromissos para o novo mandato com a área ambiental 

 

Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Roussef, 

 

 

Nós, servidores de carreira dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) no âmbito 

federal, nos colocamos à disposição ao trabalho que nos é cabido, com muito empenho e vontade de 

construir um país melhor para todos. Nossa causa é a nossa missão profissional: garantir um meio 

ambiente saudavel......, conforme Art. 225 da Constituição Federal. Tem também o Art. 21, inciso 

XIX, que estabelece que compete à União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 

 

Para que o Brasil retome sua posição de dianteira e vanguarda no que se refere às questões 

ambientais, como se colocou desde a década de 80, promulgando a moderna e arrojada Política 

Nacional de Meio Ambiente, criando IBAMA (uma das marcas mais conhecidas no território nacional) 

e depois na década de 90 e seguintes, sediando e liderando as Conferências Internacionais sobre 

Meio Ambiente; como detentor do maior e mais abrangente Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação; como um dos países mais megadiversos (“MEGADIVERSO”? - termo inexiste no 

dicionário) do planeta; como um dos países com o maior volume de água doce disponível do planeta; 
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como um dos países com maior diversidade sociocultural ligadas ao extrativismo sustentável, dentre 

outras coisas importantes que a senhora certamente já conhece e; 

 

Para que estes próximos 4 anos tenham o êxito esperado e necessário a toda a sociedade brasileira 

no que se refere à qualidade de serviços e recursos ambientais, como água potável, dentre outros,  

precisamos garantir minimamente os seguintes pontos, como compromissos assumidos 

bilateralmente: De um lado o nosso empenho e força de trabalho, e do outro a garantia dada pela 

chefe suprema do poder executivo de que: 

1. No âmbito geral da Política Nacional de Meio Ambiente: 

i. As instituições sejam fortalecidas, através da indicação de líderes com o necessário aporte de 

conhecimentos e governabilidade sobre o assunto o qual representarão, dentro de cada órgão ou 

ministério, referendados pelas referidas casas. (Ministério, Diretorias e presidência dos órgãos)  

ii. Aumento do número de servidores através de concurso público (vide relatório do TCU em anexo);  

iii. Valorização dos servidores da carreira de analista ambiental  através da correção monetária de 

sua remuneração, devolvendo o poder de compra que tinham quando da criação da carreira. (A 

ASIBAMA deve ter isso) 

iv. Que o projeto X que aguarda votação no congresso xxxxxxx 

v. Que o projeto X que aguarda votação no congresso sofra tais vetos caso necessário...XXXX  

vi. Colocar mais algum projeto de Lei importante para nós  

2. No âmbito específico do ICMBio 

i. Aumento do número de servidores através de concurso público (vide relatório do TCU em anexo); 

ii. Que seja garantida a autonomia do ICMBio no que diz respeito aos processos de criação de 

unidades de conservação, processos esses de alta complexidade e multidisciplinaridade,  construídos 

junto à sociedade. Não podem existir interferências do MMA a ponto de descaracterizar o que já foi 

acordado com a sociedade, dando total descrédito ao governo como um todo. Vide o caso do Parque 

Nacional de Gandarela, cujo relato e explicações seguem em anexo.   

iii. Que seja dada a devida condição orçamentária para que o plano de metas e prioridades 

construídos conjuntamente dentro do ICMBio seja alcançado. Relatório do TCU em anexo, 

demonstra que os recursos repassados ao ICMBio são insuficientes par a gestão adequada das 317 

Unidades de Conservação e xxx Centros de Pesquisa Científica sob sua gestão. 

 

No âmbito específico do IBAMA 

i.  

ii. 

iii. 

3. No âmbito específico da da ANA 

i. 

ii.  

iii.   
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ANEXO III  Á ATA DA REUNIÃO 6  (10-11-2014)- gestão 2014/2016 

O anexo a segior contém cópia dos e-mails enviados por associados sobre a Nota 
de esclarecimento da ASÁGUAS de 21 de outubro 2014 e foi organizado por Ney 

Murtha a quem os e-mails foram enviados: : 

 
Caros, a seguir reencaminho as manifestações que chegaram sobre a Nota: 
 
 
orgulho 
 
Ney, 
Gostaria de parabenizá-lo pela nota da aságuas. Pena que não participei da redação!! 
Bjs mil 
Moema 
 
 
--  
Moema Versiani Acselrad  
 
 
Muito bom, fidalguia!  
 
Patrick  
 
Li agora. Parabéns.  Belo texto, apoio integralmente. 
 
Essa Nota pode ser enviada ao Sindicato e ao Forum das Agências? Acho que é um meio de alertar para o 
tratamento que hoje somos nós e amanhã poderá ser dado a outra ou a TODAS as agências 
 
Saudações 
 
Paulo Breno  
 
Ney, 
  
Gostaria de conversar com você hoje à tarde sobre essa Nota de Esclarecimento divulgada pela diretoria da 
Aságuas. 
  
Favor me contactar. 
  
Abraços, 
  
Walszon Terllizzie  
 
Parabéns Ney. Ficou muito boa a carta. 
Abs 
Thierry 
 
 
Muito boa a Nota. Esclarecedora e oportuna.  
Vou repassar aos colegas mais próximos. Estou copiando João Otávio, diretor da Asanp em Brasília, para um 
encaminhamento institucional da associação.  
 
Antonio Henrique Vaz Santos - ANP 
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Ney, 
 
Replicada com nosso apoio. 
 
 
Atenciosamente, 
_____________________________________ 
Ricardo Holanda 
Diretor de Comunicações - Sinagências 
Só a luta muda a vida, só você muda a política! 
Celular: (61) 9997-8108 
Telefone: (61) 3962-5000 
Fax: (61) 3962-5001 
End. SBS Qd. 01, Bloco K, Ed. Seguradoras, 
7º Andar, Salas 708/714, CEP: 70300-911 – Brasília/DF 
Site: http://www.sinagencias.org.br 
 
 
 À 
Diretoria da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas 
  
Quero solicitar meu desligamento da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas, a partir desta 
data. 
Solicito também informação sobre qual o procedimento para formalizar o cancelamento do desconto das 
mensalidades da ASAGUAS. 
Atenciosamente   
  
  
  
Cesar Eduardo Bertozzo Pimentel 
Especialista em Recursos Hídricos 
Agência Nacional de Águas 
Tel.: (61)2109-5190 
 
 
Parabéns pela manifestação, mas poderiam ser mais imparcial. A última frase foi totalmente desnecessária, 
por exemplo. 
Detalhe, o único diretor que não faz parte do histórico da casa é justamente aquele que buscaria uma maior 
aproximação com outros entes federados, que, em tese, representaria a ANA. 
Ainda assim, parabéns pela atitude. 
Att, 
  
  
 
Jacson Storch Dalfior 
Especialista em Recursos Hídricos 
Superintendência de Fiscalização 
61-2109.5248 
 
 
  
Ney esse posicionamento é de toda a associação? 
Teve alguma consulta? 
Achei o texto muito confuso. 
Abs 
  
Flavia G Barros 
Superintendência de Fiscalização - SFI 
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SIA -Trecho 4 Lote 370 
Endereço - Correspondência 
Setor Policial Sul, Área 5, Bloco L 
70610-200 Brasília, DF 
Fone:  61 2109 - 5362 
Fax:    61 2109 - 5596 
Visite: www.ana.gov.br 
 
Alexandre Anderáos 
 

   
para mim 

 
 

Prezados, 
  
Não me sinto representado pela Associação! Peço a desfiliação imediata das ASÁGUAS . 
  
Atenciosamente, 
  
ALEXANDRE ANDERÁOS 
Especialista em Recursos Hídricos 
Gerência de Regulação de Serviços Públicos e Segurança de Barragens- GESER 
Superintendência de Regulação- SRE 
 Agência Nacional de Águas- ANA 
alexandre.anderaos@ana.gov.br 
(61) 2109-5224 
 
Prezados Senhores, 
Nunca dantes nossa Associação se lançou tão veementemente no aparte de uma manifestação eleitoreira! 
Atenciosamente 
Hilda Renck Teixeira 
 
 
Como sou apartidário, ou pelo menos penso que sou, peço a minha desfiliação da Associação. 
  
Atc, 
  

Edmilson Silva Pinto 

Especialista em Recursos Hídricos 

Superintendência de Fiscalização - SFI 

Agência Nacional de Águas - ANA 

edmilson.pinto@ana.gov.br - (61) 2109-5575 

 
Bom dia, 
  
Solicito meu desfiliamento da associação. 
  
  
Atenciosamente, 
  
Ferdnando Cavalcanti da Silva 
Especialista em Recursos Hídricos 
Agência Nacional de Águas - ANA 
Superintendência de Regulação - SRE 
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Gerência de Regulação de Uso - GEREG 
Tel. (61) 2109-5249 
 
 
Marcio Bomfim Pereira Pinto 
 

   
para mim 

 
 

Show! 

Marcio Bomfim 

 

No penúltimo parágrafo poderia ter sido citada a resolução que obriga a SABESP a reduzir o volume de 
captação.  O Othon deve ter o número e a história disso na ponta da língua. 
  
Atenciosamente 
  
Gonzalo 
2109-5341 
  
 
Prezados, 
  
Após a manifestação da Aságuas por meio da Nota de esclarecimento, informo que não me sinto representada 
pela Associação, dessa forma, peço a minha desfiliação imediata das ASÁGUAS (matricula Siape 1556495) . 
  
Att. 
  
  
Cíntia Leal Marinho de Araujo 
Analista Administrativo – Economista 
Gerência de Regulação de Serviços Públicos e Segurança de Barragens 
Superintendência de Regulação – SRE 
Telefone: +55 (61) 2109-5224 
Agência Nacional de Águas 
 

 

Senhores, 
  
Lembro que em uma outra ocasião que foi escrita uma carta da Associação (salvo engano tinha algo a ver 
com política indiretamente – apreciações aos futuros eleitos sobre as demandas das Agências ou algo assim) 
houve uma consulta aos Associados se ela seria enviada ou não. 
  
Deixo minha opinião tardia de que não pactuaria com a divulgação do conteúdo por julgar que ele não 
continha a imparcialidade com que o tema deveria ser tratado. 
  
Pediria ainda que em outras situações os associados sejam consultados antes que haja publicação do 
conteúdo. 
  
Att, 
  
Priscila 
 
 



 

Ata reunião 06 – 10/11/2014 – ASÁGUAS                                                                       010/013 
 

Prezados(as), 
  
Solicito a minha desfiliação da ASÁGUAS. 
  
Atenciosamente, 
  
Vinícius Roman 
Especialista em Recursos Hídricos 
Agência Nacional de Águas 
Superintendência de Regulação 
Gerência de Regulação 
61 2108-5508 
 
Parabéns pela iniciativa. 
  
Não podemos deixar que se utilizem da imagem da ANA para fins escusos. 
  
Abraço! 
  
Paulo Celso Maistro Spolidório 
Especialista em Recursos Hídricos 
Assessoria de Planejamento (Aspla/CGE) 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
Tel: 21095504 
 
 
 
Marcos Airton de Souza Freitas 
 

   
para mim 

 
 

Meus parabéns! 
  
 
Marco Alexandro Silva Andre 
 

10:49 (Há 21 horas) 

para mim 

 
 

Parabéns Diretoria pela manifestação! 
  
Marco Alexandro 
 
  
Mário Luiz Nonato Canevello 
 

   
para mim 

 
 

Sugiro não encaminhar! 
 
Marcus Vinícius Araújo Mello De Oliveira 
 

15:43 (Há 17 horas) 

para mim 

 
 

Prezados Diretores da Aságuas, 
  
Encaminho essa mensagem em contraponto a decisão da Aságuas de se pronunciar quanto as declarações 
do candidato da Presidência da República Aécio Neves. É certo que a declaração do candidato não foi feita da 
forma mais correta, e demonstra falta de entendimento quanto ao papel da ANA, e quanto a atuação da 
Agência na crise em questão. Todavia, a carta divulgada pela Associação foi claramente tendenciosa. A leitura 
da carta da Aságuas leva ao entendimento de que a escolha da diretoria da ANA está a contento das 
expectativas da Associação, dos seus associados, e da sociedade como um todo. Aparentemente, na história 
da ANA a passagem do Paulo Vieira é o único evento “infeliz” envolvendo a trajetória da casa, que auto se 
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declara de excelência. Se durante o governo anterior, ou no governo atual a escolha da diretoria da ANA foi 
feita de forma adequada, se a questão do aparelhamento das instituições do Estado Brasileiro passa a 
margem da ANA, aparentemente todas as discussões, proposições e encaminhamentos da Aságuas quanto a 
forma de indicar os diretores da casa foram medidas desnecessárias. Ou melhor, esses encaminhamentos, 
discutidos e encaminhados por diretorias da Asaguas anteriores, foram deliberados de forma irresponsável, 
pois em última análise, a diretoria da ANA atende as expectativas. 
  

“Para restituir a verdade histórica, somos testemunhas de que não se verificou, como 
insinua o candidato, o aparelhamento da autarquia na gestão da presidente Dilma;” 

  
Acredito que deve ser registrado ainda, que em momento anterior, a Diretoria da Aságuas (acredito que há 
dois mandatos atrás) foi acusada de usar politicamente a Associação, quando encaminhou uma carta de apoio 
a indicação da Gisela Foratini à diretoria da Agência. Aquela ação da diretoria da época, resultou além de 
inúmeros e-mails, de pedido de reunião extraordinária, e na desfiliação de servidores que não concordaram 
com o posicionamento assumido pela diretoria da associação. Na situação atual, está transparecendo que a 
diretoria da Associação acima da pretensa preservação da imagem da ANA, resolveu trazer a público seu 
posicionamento político, mascarado pela razão atestada. 
  
Gostaria de deixar claro que entre as duas candidaturas a Presidência da República, pessoalmente, não tenho 
um posicionamento absoluto quanto ao voto em A ou em B. Nem mesmo estou emitindo opinião quanto à 
forma que a ANA tem conduzido a crise de SP. Já fiz parte da Diretoria da Aságuas, e por isso, tento me 
eximir de participar dos grupos que postulam reclamações contra a ação da Associação, mas no caso em 
questão ficou impossível de entender claramente o enfático posicionamento adotado pela diretoria. 
  
Por fim, esclareço que o exponho aqui o meu posicionamento, mas consultei antes outros associados da 
Aságuas, e o entendimento que expus, não se resume somente a minha pessoa, na verdade foi unanime. 
Espero que essa ação não termine da desfiliação de associados, e principalmente no enfraquecimento 
institucional da Aságuas, e por fim da própria Agência.   
 
Att., 
 
Marcus Vinicius de Oliveira 
 
 
Marcelo Pires da Costa 
 

   
para mim 

 
 

Solicito a minha desfiliação da ASAGUAS. 
Att. 
Marcelo Pires 
 
 
Lucas de Almeida Alves 
 

   
para mim 

 
 

Deveria ser uma nota de repúdio a uma mentira claramente instruída 
 
 

 
 
 

Prezados, 
  
Solicito o meu desligamento a Associação dos Servidores da ANA – Aságuas. 
Att. 

  
Roxane Pinheiro Alves 
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Analista Administrativo 
Divisão de Capacitação e Desenvolvimento - DICAD/ Gerência de Gestão de Pessoas - GEGEP 
Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas - SAF 
Agência Nacional de Águas 
Telefone: (61) 2109-5525  
Visite: http://www.ana.gov.br 

Para o conhecimento de voc~es! 

bjs 
 
De: Regina Irene Passos de Freitas [mailto:reginairene@hotmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2014 23:42 
Para: Celina Maria Lopes Ferreira 
Assunto: ANA me encheu de orgulho! 

 
Celina! 

 
Acabo de ver a nota da Aságuas no blog viomundo. 
Estou muito orgulhosa de vocês, que rebateram prontamente e com muita categoria as calúnias do 
candidato Aécio. Transmita a todos os nossos colegas meus agradecimentos por essa atuação 
esclarecedora, que tenho certeza contribuirá para preservar e divulgar a verdade dos fatos para a 
população. 
Um grande abraço, 
Regina 
 

Excelente. A diretoria se posicionou de forma clara e firme em defesa da nossa Agência e de nós, 
servidores, como é de se esperar. 
Muito obrigado e meus parabéns. 
   
João Paulo Fonseca Borges 
Técnico Administrativo 
Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG 
Tel: (61) 2109-5518 
 
 
Prezados colegas da diretoria da ASÁGUAS, 
  
Parabenizo-os pela iniciativa de, por intermédio da nota que recebi com a mensagem abaixo, 
esclarecer aos brasileiros o real papel da ANA e dos seus servidores quanto ao lamentável uso 
eleitoreiro feito por candidato à Presidência da República, fazendo ilações e imputando 
responsabilidades indevidas no que tange à crise hídrica em que se encontra a maior região 
metropolitana do país. 
Por outro lado, lamento não ter ainda encontrado manifestação equivalente da diretoria da ANA, que 
deveria defender com vigor a instituição e seus servidores de achaques oportunistas dessa natureza. 
Atenciosamente, 
  
       Agustin Trigo 
GERHI/SAG – (61) 2109 5233 
  
 
De: Bruno Collischonn  

Enviada em: quinta-feira, 23 de outubro de 2014 16:50 

Para: Gaetan Serge Jean Dubois; Wilde Cardoso Gontijo Junior; Fabiano Costa de Almeida; Maria Cristina de 

Sá Oliveira Matos Brito; Wilde Cardoso Gontijo Junior; Maurrem Ramon Vieira; Brandina de Amorim; Luiz 



 

Ata reunião 06 – 10/11/2014 – ASÁGUAS                                                                       013/013 
 

Henrique Pinheiro Silva; Gabriel Meldau Lemos; Marcelo Santana Costa 

Assunto: RES: Nota de Esclarecimento 

 
Prezados colegas diretores 

 

Gostaria de solicitar minha desfiliação da associação. 

Agradeço pela disposição dos colegas em nos representar, mesmo sem qualquer remuneração e com alta 

probabilidade de haver indisposição com associados pouco tolerantes. 

Entretanto, penso que o envio da nota de esclarecimento mencionada no email anexo foi totalmente 

precipitado, sem consulta aos associados tanto com relação à iniciativa quanto ao teor. 

Pelo momento em que se deu, é o tipo de atitude que fomenta mais a divisão do que a associação.  

 

Como resultado, vejo que vários colegas tomaram o mesmo caminho. 

Assim, reitero meus pedidos de desfiliação e desde já agradeço. 

 

Att 

Bruno Collischonn 

 

 


