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50a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 1º de fevereiro de 2018, das 11h às 12h30, na 
sede da Aságuas. 

 
Presentes:  

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

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra e Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira. 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes: 
 

 Camisetas com logomarca da ANA: O assunto sobre as camisetas 

utilizando a logomarca da ANA foi encerrado, pois não obtivemos 

resposta da diretoria (o ofício encaminhado pela Aságuas foi arquivado 

pela chefia de gabinete da presidência da ANA da gestão do diretor 

Vicente A. Guillo). 

 

 Definição e abrangência do termo UORG: O associado Jackson pediu 

esclarecimentos sobre a definição e abrangência do termo Unidade 

Organizacional - UORG, pois ele entende UORG como uma coordenação 

e não uma superintendência. A diretoria optou por não fazer a pergunta 

formalmente à ANA, pois, com base em no regimento interno da Agência 

e no posicionamento do representante dos servidores no o Comitê Gestor 

de Capacitação – CGC, ao qual o questionamento foi encaminhado, entende-

se que não há dúvidas quanto à definição de UORG no âmbito da ANA:  

trata-se das superintendências. 

 

Deliberações: 

 

 Indicações Aságuas CGC: O diretor Thierry recebeu uma demanda 

urgente vinda da CGGEP: a solicitação de que a Aságuas indicasse dois 

representantes dos servidores (titular e suplente) para compor o Comitê 

Gestor de Capacitação. Os servidores indicados foram Marco Antônio 

Silva (reconduzido como membro titular) e Gonzalo Álvaro Vázquez 

Fernandez (suplente). As indicações foram referendadas por todos. 
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 Reajuste das mensalidades da GEAP: Os associados Maria Cristina e 

Gonzalo entraram em contato com a associação solicitando que fosse 

articulada com a ANA uma reclamação contra o aumento na mensalidade 

do plano de saúde da Geap, contudo, a ANA apenas aderiu ao convênio 

que foi firmado entre a Geap e o Ministério do Planejamento. Devido a 

esse fato a diretoria decidiu propor uma reunião entre representantes da 

GEAP, da CGGEP, do escritório de advocacia que presta serviços à 

Aságuas e da Aságuas. A reunião foi agendada para o dia 19/2/2018 às 

14h na CGGEP/ANA no SIA e ambos os associados pleiteantes foram 

convidados a participar. A reunião tem por objetivo solicitar 

esclarecimentos tanto com relação ao aumento de cerca de 20% das 

mensalidades da Geap quanto com relação ao descredenciamento da 

maioria dos hospitais sitos no Plano Piloto, em particular aqueles da Rede 

d’Or. 

 

 Assembleia Geral Extraordinária: o diretor Thierry propôs que fosse 

realizada em início de fevereiro uma AGE para se discutir a possibilidade 

de alteração do Estatuto da Associação de forma a permitir o voto por 

procuração e a criação de uma diretoria específica para a área de 

esportes. Propôs também avaliar a inclusão do reajuste das mensalidades 

da Aságuas. Após discussões e tendo em vista a necessidade estatutária 

de realização de uma AGO na primeira quinzena do mês de março para 

prestação de contas, propôs-se que esses temas fossem incorporados à 

pauta da AGO e que esta fosse realizada na data de 13/03/2018 às 17h30 

(em segunda convocação), restando assim abandonada a proposta de 

realização de AGE em fevereiro. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. Eu, Francisco 
Rogério 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 da ASÁGUAS 
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