
 

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

CEP: 70.610-200 

62a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 10 de maio de 2018, das 11h às 12h30h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Fernanda 
Cerqueira de Castro Medeiros e Francisco Rogerio de Oliveira. 

 

Ausentes: 

- Demais membros da Diretoria: Cristiano Cária Guimarães, Lucas de 
Almeida Alves, Consuelo Franco Marra, Tomé Farias Siqueira Leitão e Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira 

Estagiários: Nathan Façanha Cares e Vanessa Jardim 

 

Informes: 

• Resolução ANA 1099/2017 que estabelece regras para a Política de 

Segurança da Informação e Comunicação – POSIC – no âmbito da 

ANA: o diretor Thierry informou que os advogados emitiram um aparecer 

em relação à legalidade e conformidade com os princípios constitucionais 

de liberdade de expressão no tocante à resolução ANA 1099/2017. O 

parecer, apesar de identificar irregularidades no teor da Resolução, ao 

promover uma vedação à manifestação política sindical e associativa de 

interesse dos servidores da ANA, conclui não haver fundamentos com 

força suficiente para questionar a vedação ao armazenamento de 

documentos particulares por meio de uso de recursos de TI corporativos 

– com a ressalva a ser observada quanto à razoabilidade de eventual 

punição. A Aságuas optou portanto por aguardar pela forma como os 

termos da Resolução serão implementados antes de decidir por qualquer 

ação contra a mesma. 

• Demarcação de vagas para a Direc: Atendendo a demanda de 
associado, foi encaminhada aos advogados a questão da demarcação de 
vagas para a Direc. Eles informaram que a demarcação de vagas para 
autoridades não encontra amparo legal - não há, no Código Brasileiro de 
Transito – CBT, nem no Contran e nem em legislação Distrital, nada que 
explicite proibição ou autorização para a reserva de vagas para 
autoridades em estacionamento público - mas que essa é uma prática 
comum em nosso País e desrespeitá-las pode causar um mal-estar com 
os parceiros do complexo do SPO e, em particular, com a diretoria da 
Agência. 
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• Manutenção dos food trucks após o novo restaurante licitado: O 

associado Eduardo Passeto questionou  sobre a possibilidade de a 

Aságuas se posicionar junto à síndica do condomínio no tocante à 

manutenção dos food trucks, mesmo após a inauguração do novo 

restaurante licitado. Esta já havia sido uma preocupação da associação e 

serão enviados ao associado o oficio e a resposta da ANA sobre esse 

assunto. 

 

• Apresentação dos novos diretores da ANA: A associada Brandina 

enviou um e-mail pedindo que a Associação fizesse a provocação no 

intuito de agendar uma apresentação à casa dos novos diretores da ANA. 

A Aságuas já havia feito essa provocação em uma reunião com a Diretora 

Presidente, que demonstrou o interesse em marcar assim que terminar 

uma proposta de revisão planejamento estratégico para a ANA. 

 

Deliberações: 

• Lista Tríplice da ANEEL: Diretor Thierry informou que a Associação dos 

Servidores da ANEEL está fazendo um processo de lista Tríplice baseado 

no nosso. Foi decidido que será feita para os nossos associados a 

divulgação do processo que está acontecendo naquela Agência.  

 

• Ação contra o Banco do Brasil: Foi decidido que na oportunidade da 

próxima assembleia geral será colocada como ponto de pauta a 

autorização para ingresso em juízo em desfavor do Banco do Brasil no 

tocante à cobrança a maior por aquele banco de taxa de manutenção de 

conta. 

 

• Compra da mesa de ping-pong: Com a aproximação da data da 

OLIMPIANA alguns associados estão demandando a compra de uma 

mesa de ping-pong já aprovada em reunião. Ficou decidido que Nathan 

fará a pesquisa de um orçamento com o diretor Cristiano na segunda-

feira e levará em reunião na quinta-feira para aprovar a compra. 

 

• Time de futebol da Aságuas: o diretor Rogério informou que a Aságuas 

conseguiu formar um time de futebol. Foi decido que a Aságuas arcará 

com o valor integral para a inscrição do time, com o total de R$165,00. 

Além disso serão utilizados uniformes antigos da associação.  

 

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

 

 

 
Francisco Rogério de Oliveira 

Diretor Administrativo da ASÁGUAS 
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