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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 1 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ASÁGUAS 2 

 3 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 4 

horas e trinta minutos, na sala da Associação dos Servidores da Agência 5 

Nacional de Águas - ASÁGUAS, da Agência Nacional de Águas – ANA, situado 6 

no Setor Policial, Área 5, Quadra 3, sala 114 – Ala Central do Bloco L, Brasília-DF, 7 

reuniram-se, em segunda convocação e em atendimento ao previsto no art. 9º, 8 

parágrafo único e art. 10, inc. XI do Estatuto da ASÁGUAS, vinte e um associados, 9 

servidores efetivos da ANA, cujos nomes e assinaturas constam da lista de 10 

presença anexada a essa ata, para realizarem Assembleia Geral Ordinária da 11 

ASÁGUAS, conforme Edital 1/2018, de 21 de fevereiro de 2018(Anexo I). A 12 

convocação para a referida Assembleia foi feita com a devida 13 

antecedência regimental, por meio de publicação do referido Edital 14 

enviado via e-mail a todos os associados. A abertura dos trabalhos deu-se 15 

sob a presidência do Diretor Executivo, Jorge Thierry Calasans, que saudou 16 

a todos e fez a leitura da pauta, na qual constavam os seguintes tópicos: 1. 17 

Informes; 2. Resumo das principais atividades realizadas pela 7ª Diretoria em 18 

2017 e propostas de atividades para 2018; 3. Prestação de contas referente 19 

ao ano de 2017 e planejamento para 2018; 4. Propostas de reajuste de 20 

mensalidade (ou corte de gastos); 5. Proposta de alteração do estatuto da 21 

Aságuas, a saber: a- Previsão de possibilidade de voto por procuração; b- 22 

Criação de nova diretoria (específica para área de esportes); 6. 23 

Deliberação acerca da situação de associados com longo histórico de 24 

inadimplência. Em seguida e em conformidade com a pauta, foram 25 

apresentados os seguintes informes: retorno do Diretor Social Lucas Alves em 26 

fevereiro de 2018; programa de Capacitação (Reunião com o chefe de 27 

Gabinete, Dr. Thiago, em 08/02 e com o Diretor Oscar, em 16/02; Resolução 28 

ANA Nº 1.280/2017 que trata da regulamentação da concessão de licença 29 

capacitação na ANA; proposta de servidores sobre o processo seletivo no 30 

Programa); problemas com a conta da ASÁGUAS no Banco do Brasil; 31 

viabilização da promoção dos servidores (reversão do posicionamento da 32 

Diretoria que era contra a promoção decorrente da Lei de Subsídio); reunião 33 

com Geap e CGGEP/ANA em 19/2/18 (para tratar da suspensão do 34 

atendimento pelos hospitais da rede Santa e o aumento de cerca de 20% 35 

na mensalidade); festa de confraternização do meio do ano, a realizar-se 36 

em 25/05/18 (última festa desta gestão); festa Junina prevista para 15 ou 37 

22/06/18; parques administrados pelo ICMBIO (acesso dos servidores da 38 

ANA); Reunião com Marcelo Cruz (demanda, em 26/02/18, não atendida); 39 

mudança da data das reuniões de diretoria (quinta-feira às 11h); mudança 40 

da Sala da Aságuas para o bloco N. O diretor ressaltou que a aprovação de 41 

contas do ano 2017 não seria realizada agora, pois o escritório contábil 42 

ainda não devolveu os registros financeiros do ano passado. Foi informado 43 

a todos que uma nova assembleia será convocada para essa aprovação 44 
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de contas. Outro ponto discutido foi a questão dos servidores que estão 45 

ameaçados de serem exonerados dos cargos em comissão em virtude de 46 

ser concedida a licença capacitação. A diretoria da ASÁGUAS se 47 

comprometeu em protocolar um recurso administrativo com o intuito de 48 

gerar um debate para que uma nova resolução corrija esse ato que está 49 

prejudicando os servidores. Foi informado também sobre a alta taxa que o 50 

Banco do Brasil estava cobrando como manutenção da conta da 51 

ASÁGUAS. Desde julho do ano passado (2017), sem consultar ou informar a 52 

ASÁGUAS, a agência na qual a associação possui conta (ag. 4594-2) passou 53 

a cobrar, mensalmente, uma tarifa “pacote de serviços” no valor de R$ 54 

229,00.  Até então, era cobrada uma Tarifa de manutenção de conta no 55 

valor de R$ 42,00. Nosso diretor Financeiro já foi à agência para solicitar 56 

esclarecimentos e foi informado que o próprio sistema do banco gerava 57 

uma atualização desses valores e identificou que a tarifa referente à conta 58 

seria essa. Tendo em vista a ASÁGUAS não ter sido informada e sequer 59 

consultada acerca dessa mudança, da qual discorda, foi efetuada uma 60 

reclamação junto ao Banco Central pela qual foi solicitado o reembolso 61 

integral, em dobro, conforme preconiza do Código de Defesa do 62 

Consumidor (art. 42 da Lei n. 8.078, de 1990) dos valores cobrados a maior 63 

desde julho de 2017 e o retorno à cobrança anterior, qual seja, de tarifa de 64 

manutenção no valor de R$ 42,00. Após reclamação feita ao Banco Central, 65 

o Banco do Brasil voltou a cobrar R$ 42,00, mas no entanto se recusou a 66 

ressarcir a associação dos valores cobrados a maior desde 2017. A 67 

ASÁGUAS, em consequência, tomará, com o auxílio de seus advogados, as 68 

providências legais cabíveis. Também foi informado aos presentes sobre a 69 

conquista que a ASÁGUAS obteve junto à diretoria da ANA em relação ao 70 

tema Promoção nas carreiras do quadro de servidores. O entendimento 71 

agora aplicado beneficia todos os servidores, sem a aplicação da regra de 72 

“pirâmide”. Outro informe foi sobre a questão do aumento de 20% nos 73 

valores do plano de saúde da Geap. Foi informado que a ASÁGUAS já se 74 

reuniu com a CGGEP/ANA e representantes da operadora do plano de 75 

saúde e que envolveremos o escritório de advocacia para prestar 76 

consultoria jurídica quanto a esse assunto. Na sequência, foram 77 

apresentadas as principais atividades desenvolvidas em 2017, a saber: 78 

contratação da estagiária Vanessa julho/agosto 2017; lançamento do novo 79 

site; Fórum das Associações (parceria ASEA e Univisa); Sinagências; 80 

Aquisição de armário; Processo Lista Tríplice; Festa Final de Ano; 81 

Campeonatos Esportivos (apoiados por Gaetan e Marcelo); Debates: Planos 82 

de Saúde e Funpresp (2016 e 2017); Ingressos cinema; Parceria COSUS/ANA; 83 

Instalação da nova sala da Aságuas; Nomeação dos 40 técnicos 84 

administrativos; Desconto sindical (CREA) – ações desde março de 2017; 85 

atualização das listas dos associados, considerando inclusive a adimplência; 86 

parceria PRF – Jiu Jitsu; realização de 34 Reuniões Ordinárias; compra de 87 

rede de tênis (mesa de pebolim e pingue-pongue em curso). Lembrou 88 

também não ter conseguido implementar 3 propostas, quais sejam, o 89 



                                                          

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF - CEP: 70.610-200                     
 

boletim informativo mensal; o festival de música MusicAna e a lista de 90 

aniversariantes. No tocante ao planejamento para 2018, este item foi 91 

discutido juntamente com o item 4, referente às propostas de reajuste de 92 

mensalidade. O diretor financeiro, Cristiano, explanou que, atualmente, a 93 

Aságuas gasta mais do que arrecada. Apresentou a evolução dos ativos da 94 

associação entre 2016 e 2017, bem como a distribuição do ativo circulante. 95 

Lembrou que o valor da mensalidade nunca foi reajustado e desde a 96 

criação da associação permanece em R$ 20,00. Apesar de termos mais do 97 

que dobrado o número de associados ao longo dos anos (passando dos 98 

cerca de 100 iniciais para 230) as despesas fixas - a saber, empresa de 99 

contabilidade; escritório de advocacia; Serpro, festa de final de ano, dentre 100 

outros – aumentaram em proporção em muito superior ao aumento do 101 

número de associados. A essas despesas deve-se acrescer aquela referente 102 

à contratação de estagiário. Foram apresentadas 3 propostas 103 

orçamentárias para as atividades de 2018, sendo que as atividades foram 104 

adequadas a cada projeção de arrecadação. A primeira delas mantendo-105 

se a mensalidade em R$ 20,00; a segunda passando-a para R$ 25,00 e a 106 

terceira aumentando-a para R$ 30,00. Após discussão com os presentes e 107 

tendo em vista o saldo existente referente aos ativos da associação, optou-108 

se por manter inalterado o valor da mensalidade. No tocante ao item 5, 109 

referente à proposta de alteração do estatuto da Aságuas, a saber: previsão 110 

de possibilidade de voto por procuração; criação de nova diretoria 111 

(específica para área de esportes), a discussão restou prejudicada tendo 112 

em vista o quórum insuficiente para deliberar sobre tais assuntos, tal qual 113 

previsto no art. 10, § 1º do Estatuto. Por fim, no tocante ao item 6, a saber 114 

“Deliberação acerca da situação de associados com longo histórico de 115 

inadimplência”, foi deliberado que a Aságuas implemente o previsto no art. 116 

7º do Estatuto. 117 

Nada mais havendo a tratar o Diretor Executivo da ASÁGUAS encerrou a 118 

Assembleia às dezenove horas e eu, Francisco Rogério de Oliveira, Diretor 119 

Administrativo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata, que vai assinada 120 

por mim e pelo Diretor Executivo, Jorge Thierry Calasans, que presidiu esta 121 

AGO, bem como por todos os demais presentes, conforme lista anexa 122 

(Anexo II). 123 

Brasília, 13 de março de 2018. 124 

 125 

Francisco Rogério de Oliveira                                          Jorge Thierry Calasans 126 



GUAS 
Associação dos Servidores ela 
Agência Nacional de Águas 

EDITAL 1/2018 

Em atendimento ao previsto no art. 9°, parágrafo único e art. 1 O, inc. XI do 

Estatuto da Associação dos SeNidores da Agência Nacional de Águas - ASÁGUAS, 

estão convocados todos os associados para Assembleia Geral Ordinária, a realizar

se no dia 13 de março de 2018, terça-feira, às 17h em primeira convocação ou às 

17h30 em segunda convocação, na sala da Aságuas (Bloco L - sala 114 - Ala 

Central), localizada no Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3. 

A pauta da Assembleia é: 

1. Informes. 

2. Resumo das principais atividades realizadas pela 7a Diretoria em 2017 e propostas de 

atividades para 2018. 

3. Prestação de contas referente ao ano de 2017 e planejamento para 2018. 

4. Proposta de reajuste de mensalidade (ou corte de gastos). 

s. Proposta de alteração do Estatuto da Aságuas, a saber: 

a) previsão de possibilidade de voto por procuração; 

b) criação de nova diretoria (específica para a área de esportes). 

6. Deliberação acercada da situação de associados com longo histórico de inadimplência. 

Brasília, 21 de fevereiro de 2018. 

Jorge Thi ry Calasans 
Diretor Execu vo da ASÁGUAS 
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