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25a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 25 de maio de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 
 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Tomé Farias Siqueira Leitão, Fernanda Cerqueira de Castro 
Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães 
Pereira e Jorge Thierry Calasans. 
- Representantes dos Servidores da ANA (por indicação da Aságuas – gestão 2015/2016) no 
Comitê Gestor de Capacitação: Marco Antonio Silva (titular) e Alexandre de Amorim Teixeira 
(suplente). 
- Associados: Taciana Neto Leme e Gaetan Serge Jean Dubois. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio de Oliveira, 
Marcus André Fuckner e Priscila Raquel de Oliveira Santana. 
 

Informes: 

• O diretor Thierry abriu a reunião informando sobre o convite feito pelo presidente eleito 
do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de 
Regulação — Sinagências, Dr. Alexnaldo Queiroz de Jesus, para um café da manhã no 
dia 26/5 na sede do sindicato com o objetivo de apresentar aos dirigentes das Associações 
de Servidores das 10 Agências Reguladoras Federais a nova gestão para o período de 
2017/2020 do Sinagências e as propostas defendidas para diversas áreas pertinentes ao dia 
a dia servidor. Os diretores Tomé e Thierry se prontificaram a participar. Um resumo dos 
assuntos debatidos consta no site do Sinagências, na página: 
http://www.sinagencias.org.br/pub/noticias/4930/o-objetivo-do-encontro-foi-apresentar-
a-nova-gestao-para-o-periodo-de-20172020  

• O diretor Thierry informou sobre a compra dos ingressos corporativos da rede Kinoplex, 
Cinemark e Itaú Cinemas, em parceria com a ASEA. Foram comprados 120 ingressos 
Itaú; 100 ingressos Kinoplex e 22 ingressos Cinemark, estes últimos tendo sido 
adquiridos com recursos do próprio diretor executivo, sem passar pela contabilidade da 
Aságuas. À ASEA foram entregues 10 ingressos Cinemark (correspondendo a R$ 
130,00), 60 Kinoplex (correspondendo a R$ 780,00) e 60 Itaú (correspondendo a R$ 
990,00). Os ingressos do Itaú e Kinoplex (que totalizam R$ 1.770,00) devem ser 
reembolsados pela ASEA diretamente para Aságuas (conta no Banco do Brasil AG. 
3597-1 ; c/c 7817-4) e os Cinemark para o diretor executivo. Os demais ingressos foram 
distribuídos, para venda, à diretora Consuelo (15 ingressos Kinoplex nºs 389.786 a 
389.800; 12 Cinemark – sendo 4 vendidos para a diretora Flavia e já reembolsados ao 
diretor executivo – e 30 do Itaú – nºs 100.023.883 a 00.023.912) e à diretora Fernanda 
(25 ingressos Kinoplex, nºs 389.776 a 389.785 e 389.801 a 389.815, sendo 10 vendidos 
ao diretor Tomé e já reembolsados à diretora Fernanda – e 30 do Itaú, nºs 100.023.883 
a 100.023.912). 

• O diretor Thierry informou sobre a possibilidade de contratação de estagiário(a) para a 
Aságuas por meio da empresa STAG, que enviou proposta (anexa), distribuída a todos 
os diretores. Comprometeu-se em chamar para a próxima reunião da Aságuas um 
representante da empresa para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos sobre a 
possível contratação. 
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• A diretora Flavia informou sobre a divulgação, pela ASCOM da ANA, das aulas gratuitas 
de Jiu-Jitsu no Complexo, uma parceria da Aságuas com servidores da PRF (notícia 
completa disponível no BIA Expresso: http://bia.ana.gov.br/boletim/view.php?E639280D-
D1A2-4A83-B2F4-84194C7A5FF8,94,21,283). 

• A diretora Flavia informou que apresentará, na próxima reunião da Aságuas, dia 1º/06, 
o novo site da Associação. 

Deliberações 

• Utilização da logomarca da ANA em banners e cartazes da OlimpiANA: após 
discussões e tendo em vista as reclamações recebidas por parte da ANA ficou deliberado 
que a Aságuas não mais utilizará a logomarca da agência em seus cartazes e banners 
de divulgação dos eventos esportivos ou outros quaisquer, a menos que a ANA solicite 
expressa e formalmente à Aságuas a inserção de sua logomarca. Para o evento deste 
ano (OlimpiANA), em curso, os cartazes e banners permanecerão como estão, com a 
logomarca da Agência. 

• Aprimoramentos da Resolução ANA nº 448, de 22/4/2015 que dispõe sobre 
procedimentos e critérios para concessão de licença para capacitação no âmbito da 
ANA: os associados Marco Antônio Silva e Alexandre de Amorim Teixeira, 
representantes dos Servidores da ANA (por indicação da Aságuas – gestão 2015/2016) 
no Comitê Gestor de Capacitação, apresentaram as sugestões defendidas em nome dos 
servidores para o aprimoramento da Resolução ANA nº 448, de 22/4/2015. A 
apresentação em PPT segue anexa a esta ata. Decidiu-se, tendo em vista o curto 
período que resta para o final do mandato do diretor da ANA, João Gilberto L. Conejo, 
em não insistir em maiores mudanças do que aquelas propostas e já consensadas com 
o referido Diretor e a área de Capacitação da Gegep/ANA. Optou-se, também, por falta 
de tempo hábil, em não ampliar a discussão sobre as propostas com os demais 
servidores da ANA, mantendo-se o compromisso de, a partir do ano que vem e caso se 
julgue necessário, sugerir novos aprimoramento à referida Resolução. 

• Indicação do nome do novo auditor chefe da ANA: em sua 23ª reunião, ocorrida no dia 
11 de maio, os diretores decidiram que a preocupação da associação com relação a esse 
tema (indicação do nome do novo auditor chefe da ANA por meio de decisão ad 
referendum da diretoria colegiada da ANA) deveria ser formalizada por meio de oficio ao 
Diretor Presidente. A Diretora Consuelo minutou uma proposta. No entanto, os demais 
diretores não enviaram, em tempo, suas contribuições, restando a minuta pendente de 
revisão e aprovação. Decidiu-se que não fazia mais sentido enviar, hoje, tal oficio, tendo 
em vista o período de tempo decorrido. 

• Por fim, o diretor Thierry relatou caso recente, ocorrido em 23/05/2017, que, na sua 
opinião, caracterizou assédio moral a servidor por parte de superior hierárquico. Os 
diretores entenderam que não é possível aceitar-se, sem ao menos denúncia à Ouvidoria 
da ANA, tais casos, que não são isolados no âmbito da Agência e que ocorrem desde a 
sua criação, como atesta o abaixo assinado de 17/5/2004, anexo, elaborado por 
servidores concursados da ANA antes da criação da Aságuas. Decidiu-se por enviar a 
todos os associados uma mensagem colocando a Aságuas e seus advogados à 
disposição de todos os servidores que forem ou se sentirem vítimas de assédio moral 
em seu ambiente de trabalho, com o seguinte teor: Prezada(o) Associada(o), A diretoria 
da Aságuas gostaria de reforçar que se encontra, juntamente com sua equipe de 
advogados, à disposição para auxiliá-lo no que for necessário no tocante a qualquer tipo 
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de manifestação que possa se configurar como assédio moral a servidor. Conforme 
cartilha elaborada pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União” 
(http://www.ouvidoria.mppr.mp.br/arquivos/File/cartilha.pdf): “Em razão da garantia de 
estabilidade do servidor pelo vínculo funcional estatutário, o assédio moral apresenta 
contornos especiais no serviço público. Diante disso e em face da difusão dessa espécie 
de prática, é importante que o servidor público tenha conhecimento sobre o assunto, 
para poder defender-se e até mesmo evitar situações de assédio moral, denunciando-
as”. Há alguns anos, a Aságuas promoveu uma apresentação sobre o tema no auditório 
da ANA. Caso estime necessário e conveniente, pode-se repetir o feito. A ANA também 
possui um serviço de Ouvidoria, que recebe e processa tais denúncias, encaminhando-
as para providências necessárias. A Aságuas entende como importante que os casos de 
assédio sejam registrados na Ouvidoria para futuras referências em casos de 
reincidência e se coloca à disposição para o que for necessário. 

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

 
 

Jorge Thierry Calasans  
Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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