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64a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018) 

Realizada quarta-feira dia 23 de maio de 2018, das 11h às 12h10, na sede 
da Aságuas. 

Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco 
Rogerio de Oliveira, Jorge Thierry Calasans, Tomé Farias Siqueira Leitão, 
Consuelo Franco Marra e Cristiano Cária Guimarães 

Membros Ausentes:  
Flávia Carneiro da Cunha Oliveira 

Convidado: Gaetan Serge Jean Dubois 
Estagiário: Nathan Façanha Cares 

Informes: 

• Orçamento Torneio Secura e OlimpiANA: (Fernanda, Cristiano, favor
colocar aqui a informação, a mesma que vcs enviaram ao Gaetan por e-
mail, conforme foi combinado. Obrigado)

• Posicionamento dos advogados: O diretor Thierry informou que os
advogados da Aságuas participarão da próxima AGE para
esclarecimentos sobre eventuais ações judiciais contra o Banco do Brasil
(cobrança a maior de taxas de manutenção da conta da Aságuas) e a
ANA, decorrente da negativa da diretoria da Agência com relação ao
recurso administrativo interposto contra a alteração da resolução ANA
1099/2017 (licença capacitação).

• Convênios: Foi informado que ainda temos o convênio com a ASBAC e
que será atualizado no site com informações aos associados sobre esse
convênio. O diretor Lucas ficou responsável em ligar na ASBAC para
pegar as informações atualizadas sobre o convênio.

• Copa do Mundo: O diretor Lucas sugeriu a possibilidade de colocar uma
TV na sala da Aságuas para a transmissão dos jogos, em especial do
Brasil, durante a Copa do Mundo.

Deliberações: 

• Churrasco Aságuas: Foi autorizada a compra de bolo e doces para o
churrasco de confraternização da Aságuas com Alex, funcionário da ANA.

• Campanha para Maria: Nos foi informado que a copeira do bloco M,
Maria, teve que se afastar para fazer um tratamento contra um câncer e
recentemente teve que retirar uma mama. Ela está com dificuldades de
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se manter por não ter uma renda. A COSUS/ANA enviou um e-mail à 
Aságuas pedindo apoio da Aságuas para essa campanha. Foi decidido 
que o diretor Lucas vai entrar em contato com a Magaly para saber qual 
o apoio que a Aságuas pode oferecer.  
 

 

• SINAGÊNCIAS: o diretor Thierry informou que no dia 22 de maio a 
Secretária da Presidência do Sinagências, Sra. Rosangela, entrou em 
contato solicitando a presença da Aságuas em reunião na sede do 
Sinagências. A reunião, realizada no próprio dia 22/05 às 18h30, 
objetivava tratar da reunião que ocorrerá no Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão no dia 23/05 às 15h30, que terá como pauta 
a Negociação salarial da categoria com efeitos para 2019. O diretor 
Thierry informou-lhe sobre a insatisfação da Aságuas com relação ao 
tratamento que o Sinagências vem dispensando às associações de 
servidores das agências reguladoras, em especial à Aságuas, e solicitou 
um contato direto com o Presidente do Sinagências, para esclarecer a 
situação, uma vez que é do interesse de todos um bom relacionamento 
entre a Aságuas e o Sinagências. Explicou que não participaria da reunião 
enquanto essa situação não fosse esclarecida. Pouco tempo depois, o 
Secretário Geral do Sinagências, Sr. Fábio Gonçalves Rosa, telefonou-
lhe para reforçar a importância da presença da Aságuas na referida 
reunião e se desculpou, em nome do Sinagências, pelos atropelos na 
relação do sindicato com a Aságuas. O diretor Thierry informou que não 
poderia participar da reunião, mas que divulgaria a solicitação aos demais 
diretores da Aságuas, caso algum deles se dispusesse a participar. No 
entanto, nenhum diretor se dispôs a participar. A diretora Consuelo 
ponderou que o Sindicato pode e deve se relacionar diretamente com os 
servidores, sem passar pela Associação. É o papel deles e ela entende 
que a Aságuas não deve mais participar – com o intuito de não referendar 
– de nenhuma reunião com o Sinagências. Discordou do envio de ofício 
e de convidá-los – como propôs o diretor Thierry – para conhecer a 
diretoria da Aságuas e com ela debater. Apenas o diretor Rogério expôs 
a sua opinião, discordando da diretora Consuelo. Os demais diretores 
não manifestaram opinião. Ficou decidido que a Aságuas, a priori, não 
participará de reuniões com o Sinagências enquanto não for esclarecida 
a razão pela qual esse sindicato tem, sistematicamente em sua relação 
com a diretoria da ANA e, de uma forma geral, com as diretorias das 
demais agências reguladoras, ignorado esta e as demais associações de 
servidores. O diretor Thierry vai minutar um ofício da Aságuas para o 
Sinagências e apresentá-lo para discussão e deliberação com os demais 
diretores. 
 

• Solicitação à diretoria da ANA referentes à iluminação nas áreas 
externas do SPO e CSA: Tendo em vista que até o momento não 
recebemos retorno da Presidência da ANA com relação à demanda da 
Aságuas para melhorar a iluminação das áreas externas do SPO (a 
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grande maioria dos postes permanece desligada, pondo em risco a 
segurança dos transeuntes e praticantes de esportes) nem sobre a 
possibilidade de mantermos, no SPO, um ponto de convivência CSA 
(Comunidade que sustenta a agricultura), decidiu-se, na reunião anterior 
(63ª) por formalizar essas demandas por meio de ofício. A diretora 
Consuelo sugeriu, no entanto, antes de encaminhar os ofícios, que a 
Aságuas envie um e-mail ao chefe de gabinete lembrando-o dessas 
solicitações. A proposta foi acatada. 

 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h10. Eu, Tomé Farias 
Siqueira Leitão, Diretor Administrativo suplente da ASÁGUAS, lavrei 
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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