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56a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 15 de março de 2018, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans; Consuelo Franco 
Marra, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Lucas de Almeida Alves, 
Francisco Rogerio de Oliveira e Cristiano Cária Guimarães 
Ausentes: Diretores: Tomé Farias Siqueira e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira 
 
Informes: 

• Estagiária: tendo em vista a saída da estagiária Vanessa Jardim, os 
diretores da Aságuas começaram a avaliar possíveis nomes para ocupar 
a vaga. Dentre eles, a da estudante do curso de engenharia florestal, 
Tahare Ferreira e Silva, atual estagiária da Cosus/ANA que demonstrou 
interesse em estagiar na Aságuas. O diretor Thierry ficou de averiguar 
com a empresa Stag, responsável pela contratação dos estagiários da 
Aságuas, sobre essa possibilidade. 
 

• Férias: o diretor Cristiano informou que estaria de férias no período de 
15/03 a 02/04. Todos os pagamentos pendentes da Aságuas devem, 
portanto, ser prioritariamente ser efetuados antes desse período. 
 

• Esportes: foi reportada pelo diretor Lucas reunião havida com o 
associado Gaetan para tratar de temas relacionados ao OlimpiANA e 
Interagências. 
 

• GEAP: o diretor Thierry reportou reunião havida com representante da 
GEAP em 13/03/2018, às 15h, na sala de Vidro. A reunião foi com a 
responsável pela substituição da empresa que presta serviços à GEAP no 
SPO, fornecendo atendimento de Clínico Geral, Nutricionista e Psicólogo. 
Participaram representantes da maioria dos órgãos presentes no 
condomínio do SPO bem como da Gerente de gestão de Pessoas da 
ANA, Neuza Oliveira, de sua adjunta, Roxane Pinheiro Alves e da 
coordenadora da Cosus, Magaly Arantes. Pela Aságuas participou 
também a diretora Fernanda. Foi solicitado que a GEAP mantivesse a 
contratação ao menos do Psicólogo, Dr. Sílvio. A GEAP disse que veria o 
que era possível, mas que no tocante ao Clínico Geral, este já havia sido 
contratado e não haveria possibilidade de se manter do Dr. Hans. Foram 
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discutidos vários assuntos referentes aos programas de qualidade de vida 
e eventos de saúde para gestores. 
 
 

Deliberações: 
 

• vagas de estacionamento: a Aságuas recebeu solicitação de associado 
questionando a legalidade de 6 vagas reservadas para Direc no 
estacionamento do bloco “M” do SPO . A diretoria entende tratar-se de de 
identificar a legislação de trânsito que se aplica ao complexo do Setor 
Policial. Trata-se de um condomínio em um espaço público, cedido. A 
priori, a categoria “Direc” não existe no código de trânsito (além do fato de 
a “Direc” ser composta por 5 diretores e de terem sido reservadas 6 
vagas). Resta, portanto, saber se essa reserva para vagas de “Direc” 
encontra amparo legal e, caso algum servidor estacionar nessas vagas, a 
que tipo de penalidade estaria sujeito. O diretor Thierry encarregou-se de 
encaminhar solicitação de parecer a respeito aos advogados da Aságuas. 
Decidiu-se que o parecer seria, posteriormente, divulgado a todos os 
associados. 
 

• Boletos para pagamento das mensalidades da Aságuas: o diretor 
Cristiano informou sobre os altos custos para emissão mensal de boletos 
para pagamento das mensalidades da Aságuas e sobre a resistência de 
alguns associados em autorizar o desconto em folha. Decidiu-se que não 
mais emitiríamos boletos: cada servidor inadimplente (ou sem o desconto 
em folha) será contatado individualmente  
 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, Francisco Rogerio 
de Oliveira, Diretor 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 
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