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30a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  
Realizada sexta-feira dia 30 de junho de 2017, das 11h às 12h30h, na sede da Aságuas. 

 Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Consuelo Franco Marra e Tomé Farias Siqueira Leitão. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio de Oliveira 
e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira. 
Convidados: Marco Antônio Silva e Pedro Cunha (associados). 
 Informes: 

 O associado Marco Antônio Silva informou que as sugestões da Aságuas sobre a 
licença capacitação foram aprovadas na CGC. Informou ainda que os Técnicos 
Administrativos poderão participar do Programa de Formação Avançada da ANA. Quanto à candidatura para pós-doutorado no Programa de Formação Avançada da ANA, o associado Marco Antônio Silva recomendou articulação da Aságuas junto à Diretoria 
Colegiada, pois a proposta encontra resistência de alguns diretores. Também foi recomendada articulação da Aságuas com a CGGEP para regulamentar a GECC para 
servidores da ANA. 

 A diretora Consuelo propôs a Aságuas apresentar uma minuta de regulamentação da 
GECC e o diretor Tomé recomendou solicitar análise jurídica quanto a regulamentação 
da GECC e inclusão da opção pós-doutorado no Programa de Formação Avançada da ANA. 

 A diretora Consuelo informou que o Sinagências está pleiteando a equiparação das 
carreiras das agências reguladoras com as carreiras do Ciclo de Gestão e estão solicitando o apoio formal das associações de servidores. O diretor Thierry recomendou 
uma reunião com o Sinagências para nos informarmos sobre o assunto e a inclusão 
deste tema na pauta da AGE para deliberação dos associados. 

 A diretora Fernanda informou sobre a organização da Festa Julina, cujo orçamento para 
o patrocínio da Aságuas ficou em R$ 1.110,00, referente a contratação de mesas, cadeiras, brinquedos infláveis e monitores. 

 A diretora Consuelo ficou de verificar sobre o uso das instalações esportivas da ENAP 
para o Interagências 2017 e passar a informação para Marcelo e Gaetan. 

 Desfiliação da associada Raquel Rubstem Sado por motivo de licença sem vencimentos 
da ANA. 

 A diretora Fernanda irá marcar uma reunião entre os associados Rita de Cássia e 
George para discutirem sobre o projeto MusicANA. 

Deliberações: 
 Aprovado o patrocínio de R$ 1.110,00 (contratação de mesas, cadeiras, brinquedos infláveis e monitores) para a Festa Julina do complexo SPO. 
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 Aprovada inclusão na pauta da AGE para deliberação dos associados o apoio ao 
Sinagências quanto a equiparação das carreiras das agências reguladoras com as carreiras do Ciclo de Gestão. 

 Incluir no site da Aságuas um modelo de prestação de contas simplificado, a ser apresentado pelo diretor Cristiano. 
 Aprovado o cancelamento da festa de boas-vindas aos Técnicos Administrativos devido ao baixo interesse dos mesmos, ficando apenas a festa de confraternização de fim de 

ano. Sugestão de data: 08 de dezembro de 2017, horário noturno. 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. Eu, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Diretor Financeiro da ASÁGUAS, 
lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim assinada eletronicamente. 

 
 
 
 Cristiano Cária Guimarães Pereira  

Diretor Financeiro da ASÁGUAS 
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