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51a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 8 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 e Tomé Farias Siqueira Leitão.  
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra e 
Francisco Rogerio de Oliveira.  
Estagiária: Vanessa Jardim. 

Convidada: Karina Dino (Fórum Alternativo Mundial da Água – FAMA 2018) 
 
Informes: 
 

• Reuniões GEAP e CREA: O diretor Thierry lembrou que marcou duas 
reuniões com a participação dos advogados da Aságuas (Roberto e 
Mauro Advogados), uma sobre o reajuste da Geap, com a participação da 
Dra. Nathália, segunda-feira dia 19/02 às 14h e outra sobre a suspensão 
do CREA e outros conselhos, agendada para a sexta-feira dia 23/02 às 
17h na sede da Aságuas, com a participação dos Drs. Leandro e Rodrigo 
e dos servidores interessados que responderam ao chamado da Aságuas, 
conforme explicitado na ata da reunião anterior. 
 

• Assembleia Geral Ordinária da Aságuas: Foram confirmadas as pautas 
e a data para a AGO, dia 13 de março, conforme propostas constantes da 
ata da reunião anterior. 
 
Deliberações: 
 

• Exoneração de cargo em comissão de servidor em licença 
capacitação: O associado Thiago contatou a Aságuas acerca de uma 
proposta de alteração da Resolução ANA nº 1.280, de 2017 que trata da 
regulamentação da concessão de Licença para capacitação no âmbito da 
ANA, especificamente de seu artigo 4º, § 3º. Informou que para tirar sua 
licença capacitação será automaticamente exonerado de seu cargo em 
comissão e pediu que o assunto referente à alteração da Resolução 
1.280/17 fosse pautado pela Aságuas junto à diretoria da ANA. Os 
diretores da Aságuas entendem que esta não pode ser uma ação 
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compulsória e se comprometeu a buscar esclarecimentos e discutir esse 
assunto com diretores da ANA. 
 

• Apoio a evento esportivo: o associado Gaetan, por e-mail, informou 
sobre a compra do troféu para o Torneio Desafio Regional e solicitou o 
apoio da Aságuas para o reembolso do respectivo valor (R$ 170,00). 
Solicitou também apoio financeiro da associação para o churrasco de 
confraternização do respectivo Torneio. Após debate, os diretores 
decidiram pelo reembolso, de forma excepcional, do valor do troféu, 
porém negou o pedido de subsídio ao churrasco, visto que este torneio 
não possui relação direta com a Associação. 
 

• Previsão orçamentária para 2018: o diretor Cristiano apresentou 3 
propostas de planilhas (anexas) referentes à previsão orçamentária para 
2018, considerando o valor atual da mensalidade (R$ 20,00), bem como 
reajustes para R$ 25,00 e R$ 30,00. Após discussões, foi decidido que as 
propostas seriam encaminhadas à AGO de 13/3/2018 para avaliação e 
decisão quanto ao corte de despesas ou o reajuste da mensalidade da 
Aságuas. 
 

• FAMA: A convidada Karina, servidora do ICMBIO, que havia entrado em 
contato com a Aságuas com o intuito de divulgar o Fórum Alternativo 
Mundial da Água (FAMA) informou que integra o GT de Mobilização. Seu 
objetivo é colaborar na mobilização de entidades organizativas dos 
servidores da área ambiental federal. Ela apresentou o Fórum Alternativo 
Mundial da Água (FAMA) e sugeriu que a associação pudesse se juntar 
ao evento. A diretora Flavia relatou sobre o esforço que está sendo feito 
no sentido de haver um espaço para a sociedade civil participar do 8° 
Fórum Mundial da Água por meio da gratuidade na participação na Vila 
Cidadã. Relatou a ajuda financeira aportada pela ANA ao FAMA (de 
pouco mais de 600 mil reais) e que o Brasil trouxe uma importante 
inovação nesse fórum no que se refere à existência desse espaço de 
participação da sociedade, inédito com relação às edições anteriores do 
Fórum. Destacou não compreender porque os movimentos sociais e 
entidades da sociedade civil organizada se recusam a participar do 8º 
FMA. Após discussões, foram sugeridos pela diretoria da Aságuas os 
seguintes encaminhamentos: (1) o convite da Aságuas aos 
representantes do FAMA para um diálogo com os servidores da ANA 
sobre os 2 Fóruns antes da próxima assembleia da associação, que será 
em 13/03 (e do início do próprio 8º FMA); (2) a divulgação da programação 
do FAMA pela associação aos seus filiados, por meio de seu site; (3) a 
disponibilização de contatos dos representantes de associações de 
servidores de outras agências reguladoras com o objetivo de sensibilizá-
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los sobre o FAMA antes do Fórum das Associações de Agências 
Reguladores, que ocorrerá no dia 19/02, na ANEEL. A Karina se 
comprometeu em levar essas propostas à Coordenação Nacional do 
FAMA e de nos dar um retorno quanto ao diálogo proposto pela Aságuas 
entre o FAMA e os servidores da ANA, especialmente aqueles envolvido 
na organização do Fórum Cidadão, no sentido de contribuir para o diálogo 
entre os movimentos sociais e o Estado sobre a participação social na 
gestão da água. 

 

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

 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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