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  4a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 23/10/2014 
Local: SIA, sala T3 

 

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

Conselho Fiscal: Rubens e Camila. Associados: Paulo Breno e Walszon. 

Ausentes: Brandina (férias) e Maurrem.    

 

1. INFORMES  

• Fabiano informou que já foi feito o depósito das atas no Banco do Brasil e CAIXA; 
espera-se que na próxima semana já se possa movimentar as contas.  

• Ney informou que foi feito o registro da ata, mas não foi feito o registro do balanço 
patrimonial, que deveria ser feito em outro local e custaria cerca de R$ 400,00. Como 
este registro não era necessário para os bancos, decidiu-se não fazer isto agora e 
solicitar ao Conselho Fiscal se tem alguma recomendação a respeito do assunto.  

2. REUNIÃO COM DIRETOR PRESIDENTE VICENTE ANDREU  

• Foi realizada no dia 21 de outubro reunião da diretoria da ASÁGUAS com o DP 
da ANA. Participaram da reunião pela ASÁGUAS Wilde, Ney, Gaetan, Cristina, 
Marcelo e Fabiano. Na reunião, além de apresentação dos membros da diretoria 
da ASÁGUAS, foi apresentada a carta aos associados feita por ocasião das 
eleições da ASÁGUAS (Anexo I) e também o documento entregue pelas 
Associações de Servidores das Agências aos candidatos (Anexo II). 

• A avaliação geral é que foi uma boa reunião, com distensionamento das relações. 
O DP sugeriu que alguns dos temas em agenda a ser construída conjuntamente 
fossem discutidos não somente com ele, mas com a diretoria colegiada da ANA. 

 

3. NOTA DA ASÁGUAS DE 21 de outubro de 2014. 

Ney fez um informe das circunstâncias em que foi produzida e divulgada a Nota em 
anexo (Anexo III). Após ouvir as declarações do candidato Aécio, amplamente 
divulgadas pela mídia na tarde do dia 20 (Anexo IV) ele enviou e-mail à diretoria da 
ASÁGUAS sugerindo a elaboração de uma   nota de esclarecimento a respeito. Após 
manifestação de alguns diretores foi elaborada a primeira minuta da nota, 
imediatamente encaminhada aos mesmos para avaliação e aperfeiçoamentos.. Em 
seguida ligou para o Diretor-presidente da ANA para perguntar se a ANA não 
divulgaria uma nota; encontravam-se os diretores Vicente e Gisela e informaram que 
estavam fechando uma proposta de Nota; as duas partes tomaram conhecimento 
das Notas que estavam sendo propostas, e Ney considerou a Nota da ANA fraca. 
Não houve interferência alguma no conteúdo da Nota de parte a parte e as 
instituições deram seguimento a seus procedimentos. Posteriormente, durante a 
noite e manhã seguinte, vários diretores da ASÁGUAS propuseram alterações, até 
que se fechou a versão finalmente divulgada já na manhã do dia 21. A diretoria da 
ASÁGUAS considerou que a ofensa à ANA e servidores merecia ser respondida e 
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era urgente, senão prevaleceria a versão divulgada pelo candidato, com evidentes 
prejuízos à instituição e ao conjunto de servidores da ANA. 

Houve discussão dos presentes sobre o assunto e todos os presentes concordaram 
com a Nota e sua oportunidade, exceção ao Walszon. Fabiano informou ter 
verificado o Estatuto e considera que abrangem competência para esta 
manifestação. Wilde lembrou várias oportunidades em que a diretoria da ASÁGUAS 
tomou posição sem consulta aos associados (caso do apoio a Gisela em 2006, caso 
da exploração do gás xisto, etc, corroborados por Cristina que lembrou a carta 
enviada quando das alterações internas efetuadas pelo diretor Paulo Vieira) e todos 
defenderam o mérito da ação, entendendo, entretanto, que diante do momento de 
muita divisão por causa das eleições causou desconforto em alguns colegas (que 
entenderam erroneamente que a Nota tinha algum apoio a candidatura, o que 
efetivamente não tinha)  e elogios de outros que parabenizaram a Associação. 

Walszon defendeu que a diretoria da ASÁGUAS deveria fazer uma pesquisa com os 
associados se foram a favor ou contra a nota, não entrou no mérito da mesma, mas 
considera que a ASÁGUAS deve se posicionar somente após consultar os 
associados. 

Após discussão, a diretoria da ASÁGUAS resolveu divulgar a nota abaixo:  

 

Caro associado. 

  

Tendo em vista a divulgação da Nota de Esclarecimento sobre ataques desferidos à ANA e aos seus 
servidores, ocorrida em 21 de outubro, a Diretoria da ASÁGUAS reafirma seu compromisso de não 
alinhamento político partidário a quaisquer das candidaturas à Presidência de República. No 
entanto, na defesa da ANA e dos servidores, sempre que ações dessa gravidade forem tornadas 
públicas, assumiremos a defesa imperiosa da verdade dos fatos. 

 Estamos comprometidos com a tradição, que boa parte de nós ajudou a construir, de consultar e 
debater amplamente todos os temas que impactem os servidores. Portanto, a Nota publicada nesta 
semana é e será exceção na forma de conduzir os interesses coletivos dos nossos associados. 

Nossa manifestação obedeceu aos princípios e objetivos expressos no Estatuto de nossa Associação, 
sendo que a ação e o tempo de resposta exigiram uma imediata defesa pela Diretoria da ASÁGUAS 
a fim de manter o respeito e a unidade dos nossos associados. 

  

Diretoria da ASÁGUAS 
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Anexo I da ata 4 da ASÁGUAS – 23/10/2014 

 

 
 Prezado colega, 
 
No próximo dia 26 de setembro, sexta-feira, será realizada a eleição para a Diretoria da Aságuas,  gestão 
setembro de 2014 a setembro de2016. 
 
Nos últimos meses, o processo de mobilização conduzido pela atual diretoria resultou na consolidação do 
grupo signatário desta carta, que estabeleceu como linhas de atuação e compromissos prioritários para a 
gestão da ASÁGUAS: 
 
1º Democracia nas decisões e da transparência na implementação como princípios fundamentais nas ações da 
Aságuas;  
2º Fortalecimento dos Debates Técnicos e fomento às discussões sobre a Política e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como sobre a atuação da ANA sob a ótica do interesse público;  
3º Gestões junto à DIREC para reforma no Bloco L e rápida edificação das novas instalações da ANA no 
Complexo do SPO. Nelas, a previsão de espaços de convivência e de serviços para os servidores;  
4º Aprimoramento das atividades sociais e esportivas entre os servidores;  
5º Valorização da carreira dos servidores em seus diversos aspectos, incluindo a articulação com servidores 
das demais agências e a ampliação da participação de quadros efetivos na condução das políticas da ANA;  
6º  Promoção de discussões sobre ética e ambiente de trabalho no serviço público. 
 
Como forma de ampliar a participação, democratizar a decisão e melhorar o planejamento, pretendemos 
organizar, nos primeiros meses da nova gestão, um Seminário de Planejamento, com a máxima participação 
dos associados da Aságuas. 
 
Gostaríamos de contar, assim, com o apoio de cada um dos associados, participando da eleição e, sobretudo, 
da gestão coletiva nos rumos da nossa associação.  
 
Subscrevem os seguintes candidatos: 
 
 
Diretoria Executiva – Ney Murtha e Wilde C. Gontijo Júnior  
Diretoria Financeira – Fabiano Costa de Almeida e Gaetan Serge Jean Dubois  
Diretoria Administrativa – Luiz Henrique P. Silva e Maria Cristina de Sá Brito  
Diretoria Técnica – Brandina de Amorim e Maurrem Ramon Vieira  
Diretoria Social – Gabriel Meldau Lemos e Marcelo Santana Costa 
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Anexo II a ata 4 da ASÁGUAS – 23/10/2014 

 

Em pdf, anexo II. 

 

 

Anexo III à ata 4 da ASÁGUAS – 23/10/2014 

 

Em pdf, anexo III 

 

 

Anexo IV à ata 4 da ASÁGUAS – 23-10-2014 

 

A seguir listamos alguns links das matérias: 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/aecio-aparelhamento-da-ana-dificultou-combate-a-crise-hidrica 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/aecio-critica-%E2%80%98aparelhamento%E2%80%99-

da-agencia-nacional-de-aguas/ 

http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/20/aecio-rebate-dilma-e-diz-que-falta-dagua-em-sp-

e-culpa-do-governo-federal.htm 

 


