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52a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 16 de fevereiro de 2018, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Cristiano Cária 
Guimarães, Lucas de Almeida Alves, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Consuelo Franco Marra e Francisco 
Rogerio de Oliveira.  

Ausentes: Diretor Tomé Farias Siqueira Leitão.   

Estagiária: Vanessa Jardim. 

Convidado: Sérgio Ricardo Toledo Salgado 

 

Informes: 

 Licença capacitação: proposta de alteração da Resolução ANA nº1.280, 
de 2017: o diretor Thierry informou que, às 9h30 de hoje (16/02) esteve, 
juntamente com o representante dos servidores no Comitê Gestor de 
Capacitação (CGC), o associado Marco Antônio Silva, em reunião com o 
diretor da ANA e novo presidente do CGC, Oscar Cordeiro Neto. A 
reunião teve por objetivo dar conhecimento ao diretor Oscar da proposta 
de alteração da Resolução ANA nº 1.280, de 2017 no sentido de 
estabelecer a exoneração automática do servidor em gozo de licença para 
capacitação que tenha sido nomeado em cargo ou função de confiança. 
Foi destacado que esse assunto, pautado para a próxima DIREC, não 
havia sido discutido no âmbito do CGC; que o parecer e nota da 
Procuradoria Federal junto à ANA sobre o assunto (objetos do processo 
n. 00000.001959/2018-08) eram contraditórios e que a Aságuas não 
concordava com tal alteração por entender que o cargo de confiança é de 
livre provimento pela Administração e que esta tem o poder discricionário 
dele dispor, não podendo a perda do cargo ser automática e diretamente 
ligada ao gozo de uma licença para capacitação, aprovada 
discricionariamente pela mesma Administração. O diretor Oscar tomou 
ciência da posição da Aságuas e do representante dos servidores no CGC 
e mostrou-se sensível aos argumentos apresentados. 

 Validade de títulos de mestrado e doutorado para promoção: a diretora 
Flávia Informou sobre um entendimento de que os títulos de mestrado e 
doutorado antes da posse do concurso não seriam válidos para promoção na 
carreira e há possibilidade de a ANA adotar esse entendimento. A Aságuas 
considera que isso prejudica a Agência pois é desnecessário que o servidor 
se afaste para fazer nova pós-graduação se já possui título.  
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 Situação do Gerente-Geral de Articulação e Comunicação da ANA: o 
diretor Thierry compartilhou informação acerca da prisão, decorrente da 
condenação referente ao processo n. 01046547619954036181/1995 em 
curso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do Gerente-Geral de 
Articulação e Comunicação, Sr. Antônio Felix Domingues detido em 6 de 
fevereiro último. Após discussão, a associação decidiu por aguardar o 
posicionamento dos diretores da ANA em relação a este fato, que não foi, até 
a presente data, formalmente divulgado aos servidores.  
 

 Campanha de solidariedade: a COSUS/ANA entrou em contato com a 
Aságuas para apoio ao jardineiro Cleidson. Trata-se de um servidor 
terceirizado do complexo que sofreu um AVC e precisa de uma cama 
hospitalar para, assim que tiver alta, poder ser cuidado em sua casa. Magaly 
entrou em contato por e-mail para pedir ajuda da Aságuas na divulgação e 
arrecadação de doações. A estagiária Vanessa ficou responsável por fazer 
esta divulgação e receber as doações, juntamente com o associado Gaetan, 
no SIA.  

 
 Cobrança abusiva - Banco do Brasil: Os diretores Cristiano e Thierry 

informaram que o Banco do Brasil havia mudado a taxa de manutenção de 
conta da Aságuas de forma abusiva e sem aviso prévio, passando, em julho 
de 2017, de R$ 42,00 para R$ 229,00. O diretor Cristiano compareceu ao 
Banco para providência, mas este justificou que o aumento era regular e não 
demonstrou interesse em resolver o problema. Tendo em vista que a 
Aságuas não foi formalmente informada e sequer consultada acerca dessa 
mudança, o diretor Thierry registrou uma reclamação no Banco Central, 
solicitamos o reembolso integral, em dobro, conforme preconiza do Código 
de Defesa do Consumidor (art. 42 da Lei n. 8.078, de 1990) dos valores 
cobrados a maior desde julho de 2017 e o retorno à cobrança anterior, qual 
seja, de tarifa de manutenção no valor de R$ 42,00.  

 

Deliberações: 

 Alteração da Resolução ANA 1260, de 2017: o diretor Thierry relatou 

a reunião havida no último dia 9 com o chefe de Gabinete da ANA, Thiago 
Serrat. Participou da reunião o diretor Cristiano. A reunião decorreu de 
assunto encaminhado à Aságuas pelo associado Thiago Henriques 
Fontenelle referente à alteração proposta pela Diretoria da ANA à Resolução 
ANA 1260, de 2017, que trata da licença capacitação. A modificação prevê a 
exoneração automática do servidor de cargo em comissão (caso ele ocupe 
algum cargo em comissão) no caso de ser aprovada sua licença capacitação 
de até três meses. Os diretores decidiram consultar os advogados da 
Aságuas sobre a questão e solicitar uma audiência com o diretor da ANA, 
Oscar Cordeiro, recentemente indicado como presidente do Comitê Gestor 
de Capacitação em substituição ao ex-diretor João Gilberto L. Conejo. Os 
diretores da Aságuas entendem que a exoneração de servidor de cargo em 
comissão decorre de poder discricionário da Administração e não deve ser 
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automática por conta de licença capacitação, pois isso contraria a legislação 
em vigor.  

 Licença capacitação para mestrado e doutorado: O associado Sérgio 

trouxe propostas, elaboradas juntamente com a associada Nádia Eleutério 

Vilela Menegaz, a serem avaliadas sobre o processo seletivo da licença 

capacitação. Dentre as propostas apresentadas, questiona o número de 
vagas e os critérios de seleção. Foi decidido que seu documento com 
sugestões seria encaminhado ao representante dos servidores no Comitê 
Gestor de Capacitação, Marco Antônio Silva, para apreciação e comentários. 
Posteriormente, o documento será avaliado pela diretoria da Aságuas e o 
texto final aprovado encaminhado à Diretoria da ANA.  

 
 Aságuas - Confraternização do meio de ano: foi decidido que a última 

festa desta gestão acontecerá dia 25 de maio de 2018, sexta-feira. Será um 
churrasco a ser organizado pelo diretor Lucas.  

 Divulgação 8º Fórum Mundial da Água: com intuito de divulgar e engajar 
os servidores no Fórum Mundial, será organizado um debate técnico sobre o 
tema no dia 28 de fevereiro de 2018. Foi decidido que o debate será aberto 
apenas a servidores da ANA, sem a participação de representantes do 

Fórum Alternativo Mundial da Água (Fama). A divulgação da 
programação do Fama aos servidores será realizada em outra ocasião.  

 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, Francisco Rogério  
de Oliveira, Diretor Administrativo da ASÁGUAS, lavrei então a presente 
ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai 
por mim assinada eletronicamente. 
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