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72a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 30 de agosto de 2018, das 11h às 12h30, na 
sede da Aságuas. 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Tomé Farias 
Siqueira Leitão,  
 
Membros Ausentes:  
Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio 
de Oliveira, Consuelo Franco Marra e Cristiano Cária Guimarães 
 
Convidados: Alexnaldo Queiroz (Presidente do Sinagências), Fábio Rosa 
(Secretário-Geral do Sinagências) 
Estagiário: Nathan Façanha Cares (ausente) 
 
Informes e deliberações: 

• O Ofício 009/ASÁGUAS7, que versa sobre as considerações sobre a 
implantação do SEI na ANA será finalizado e protocolado. 

• O diretor Thierry indicou, para o próximo – e último desta gestão - debate 
técnico da Aságuas sobre o tema “assédio moral”, especialista sobre o 
tema, Cynthia Barcellos. A data para o debate ainda não foi definida e a 
formatação do mesmo será finalizada quando do retorno da diretora 
Consuelo. 

• O Associado Gaetan solicitou deliberação acerca do subsídio de 40% da 
taxa de inscrição nas modalidades esportivas coletivas do Interagência. 
Após consulta (pelo grupo de Whatsapp) aos demais diretores (ausentes 
da reunião) de pela concessão do subsídio até um máximo (teto) de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

• O diretor Thierry informou ter dispoboniblizado para venda pela Aságuas 
20 ingressos Cinemark 2d (ao custo de R$ 14,00 cada) e 4 ingressos 
Cinemark 3d (ao custo de R$ 19,00 cada). A venda dos mesmos já foi 
divulgada aos associados e pela Ascom/ANA, à toda a ANA. 

 
SINAGÊNCIAS: 
 

• Esta reunião contou, em decorrência do ofício 007/2018/ASÁGUAS 7, de 
11 de junho de 2018, com a presença do Presidente do Sindicato Nacional 
dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (SINAGÊNCIAS), 
Sr. Alexnaldo Queiroz, e também do Secretário-Geral do Sindicato, Sr. 
Fábio Rosa. 

• Os representantes do SINAGÊNCIAS compareceram a convite da 
diretoria da ASÁGUAS. Isso se deu pelo fato de a diretoria atual da 
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ASÁGUAS evidenciar algumas ações do sindicato dentro da ANA sem o 
prévio conhecimento ou notificação e também pelo distanciamento do 
sindicato junto a ASÁGUAS, conforme fatos relacionados no ofício supra 
citado. 

• O diretor Thierry iniciou a conversa com os dirigentes do sindicato 
traçando um panorama geral da situação de comunicação entre a 
associação e o sindicato. O assunto “ausência de parceria e de 
comunicação” entre as instituições dominou essa primeira fala. 

• Foi evidenciado e concordado pelo presidente do sindicato que esse tema 
sobre a comunicação é carente de realinhamento e ajustes. Ele 
reconheceu o erro de não ter se distanciado da ASÁGUAS e prometeu 
realizar um trabalho mais próximo com a associação. O diretor Thierry 
informou que a ASÁGUAS estava à disposição para contribuir para a 
melhoria do relacionamento da Associação com o sindicato e com as 
pautas a favor dos servidores em geral. 

• O presidente do sindicato aproveitou a fala para explicar sobre ações que 
o SINAGÊNCIAS tem trabalhado, principalmente sobre atuações junto às 
demais associações de servidores de agências reguladoras. Explicou 
também que no ano passado, 2017, realizou o Congresso Nacional do 
SINAGÊNCIAS, durante o qual debateu-se sobre a carreira, 
principalmente quanto à defasagem do ciclo de gestão e de regulação 
nacional.  

• Queiroz também reforçou os pontos de que nas agências não há que se 
falar em autonomia técnica sem autonomia financeira. Ressaltou que o 
governo está utilizando fundos ou recursos que as agências arrecadam 
para cobrir gastos extraordinários, enquanto as agências sofrem com 
contingenciamento orçamentário. 

• Além desses pontos o dirigente do SINAGÊNCIAS informou que o 
sindicato está em luta contra as indicações políticas para compor os 
quadros das diretorias das agências. Também abordou o tema da 
necessidade do cidadão ter a garantia de um mercado bem regulado. 

• Por último, o diretor Tomé reforçou que a distância entre o sindicato e as 
associações não deve continuar pois, no caso da ANA, os servidores 
estão à margem das ações do sindicato e que um trabalho conjunto 
poderá render muito mais frutos.  

• Encaminhamentos: a ASÁGUAS se esforçará para organizar, na segunda 
quinzena de setembro, um encontro/debate entre os dirigentes do 
Sindicato e os servidores da ANA para que estes possam se apresentar 
e esclarecer os servidores sobre as pautas que estão sendo defendidas 
atualmente pelo Sinagências, notadamente aquela referente ao Ciclo de 
Gestão.   

 
 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. Eu, Tomé Farias 
Siqueira Leitão, Diretor Administrativo suplente da ASÁGUAS, lavrei 
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então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos 
os presentes, vai por mim assinada eletronicamente. 
 
 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  
Diretor Administrativo Suplente 
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