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44a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 2 de dezembro de 2017, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge 
Thierry Calasans, Francisco Rogerio de Oliveira, Consuelo Franco Marra, 
Cristiano Cária Guimarães Pereira e Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves e Tomé 
Farias Siqueira Leitão. 
Estagiária: Vanessa Jardim. 
 
Informes: 
 

• O diretor Thierry informou que o a ação sobre o auxílio creche, aprovada 
em Assembleia Geral Extraordinária, não havia sido ajuizada pelos 
advogados até esta semana. Após notar que, na atualização do 
andamento dos processos, não constava esta ação, entrou em contato 
com os advogados para que tomassem as providências necessárias. 
 

• O diretor Thierry informou ter entrado em contato com o diretor presidente 
da ANA, Vicente Andreu, para pedir resposta ao ofício da Aságuas nº 
017/2017 sobre uso da logomarca da ANA em camisetas. Este ofício, de 
9/10/2017 (próton nº 66294/2017) foi sobrestado pela Secretaria Geral, 
sem justificativa aparente, até o dia 5/12/2017, sendo que a última reunião 
da Direc com a presença do diretor Vicente ocorrerá no dia 4/12/2017. . A 
solicitação de informação já havia sido feita ao Assessor do DP, o 
associado Volney Zanardi, mas não tivemos retorno. 
 

• A estagiária Vanessa informou sobre a proposta de parceria da Chapada 
Imperial e ficou de entrar em contato com a empresa para detalhar melhor 
qual seria essa proposta. 
 

Deliberações: 

• A estagiária Vanessa relatou a solicitação de subsídio de 40% por parte 
da Associação nas inscrições das modalidades boliche, natação e corrida 
de revezamento dos jogos Interagências, feita pelo associado Gaetan. Ele 
lembrou que três das modalidades que recebiam este subsídio não 
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aconteceram este ano (basquete, vôlei e futsal feminino) e também 
informou que, devido ao reduzido número de atletas, eles precisam se 
inscrever em mais de uma modalidade, encarecendo sua participação. Foi 
aprovado o subsídio de 40% nestas modalidades, o montante total do 
subsídio solicitado é de R$ 330,00 (128 (boliche) + R$ 138 (natação) + R$ 
64 (corrida de revezamento), totalizando R$ 532,00. 
 

• A estagiária Vanessa relatou o pedido das colegas: Ana Paula 
Montenegro, Ana Paula de Souza, Priscyla Conti de Mesquita e Paula 
Ribeiro Salgado. Elas questionam o fato de os servidores da ANA não 
poderem aderir ao feriado distrital do dia 30 de novembro (Dia do 
Evangêlico), chamam atenção para as dificuldades de vir ao trabalho para 
aqueles que usam transporte público ou que têm filhos pequenos (pois as 
creches e babás aderem ao feriado). Tendo em vista os outros casos que 
já tiveram sucesso, a diretoria decidiu que tentará entrar com uma ação 
conjunta com o Fórum de Associações. Caso os colegas não tenham 
interesse, a Aságuas, após consulta a seus advogados e de acordo com 
sua orientação, ingressará sozinha com a respectiva ação. 
 

• O diretor Rogério alertou sobre a importância de contribuir com o Bacia 
Solidária, percebeu que as caixas de doação estão vazias. Ele se 
comprometeu em redigir um e-mail para divulgação da campanha. 
 

• Foi decidido que o livro de homenagens ao Ney Murtha será entregue à 
sua família por ocasião da solenidade do Prêmio ANA 2017. 
 

 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo 
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