
                                                          

 

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

Realizada sexta-feira dia 18 de novembro 2016 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Francisco Rogério de Oliveira, Jorge Thierry Calasans, Marcus André Fuckner, 
Priscila Raquel de Oliveira Santana e Tomé Farias Siqueira Leitão 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Lucas de Almeida 
Alves 

 

1. PESSOAL 

 O diretor Thierry informou sobre a possibilidade de convidar para a reunião do dia 2 de 
dezembro, duas diretoras da Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências 
Reguladoras/ANER que também são servidoras da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar/ANS, para esclarecerem as dúvidas dos servidores referentes ao assunto 
Plano de Saúde. Essa reunião se faz necessária devido à preocupação dos diretores da 
Aságuas em relação ao aumento de 36,86% nos valores do plano de saúde da Amil 
administrado pela Allcare. Nessa reunião também serão debatidos, com o auxílio de 
advogados do escritório contratado pela Aságuas (Roberto e Mauro Advogados), os 
assuntos: aposentadoria com subsídio e Funpresp. 

 A esta reunião compareceu o senhor Rodrigo da Silva Castro, advogado e sócio do 
escritório Roberto e Mauro Advogados. Ele explicou sobre a história do escritório e citou 
que atualmente conta com uma equipe de 36 advogados, somente na sucursal em Brasília. 
Ressaltou que o escritório é especializado em prestar serviços advocatícios a associações 
de servidores públicos e a sindicatos. 

 Ao ser apresentado pelo diretor Marcus os temas aposentadoria com subsídio e Funpresp, 
o advogado se prontificou a apresentar aos servidores da ANA os desdobramentos desses 
dois assuntos. Também, ao ter conhecimento sobre a questão das vagas ainda existentes 
do último concurso para o cargo de Técnico Administrativo, assunto apresentado pela 
diretora Priscila, o senhor Castro informou que enviará um texto base sobre o assunto, o 
qual poderá subsidiar a Aságuas em ofício a ser enviado ao Diretor Presidente da ANA. O 
advogado informou que o escritório se prontifica a atender todos os concursados que estão 
na lista de excedentes nas mesmas condições concedidas aos associados Aságuas, casos 
eles queiram ajuizar ações contra a ANA sobre esse tema. 

 O advogado também informou que há uma ação indenizatória pronta para ser ajuizada 
contra a Allcare, em favor daqueles associados que foram prejudicados no momento da 
transição de plano (Unimed para Amil, em final de 2015). O diretor Rogério ficou 
responsável por enviar para o e-mail rodrigoc@robertoemauro.adv.br a documentação 
faltante da Aságuas, solicitada pelo advogado. Em caso de dificuldades, disponibilizou, 
para contato, os seus números de telefone, a saber 992804878, 2195 0240 ou 2195 0241. 
Sobre o assunto plano de saúde, Castro informou que enviará a advogada Nathália Monici 
Lima. 

 Sobre a questão dos servidores requisitados/cedidos, Castro se prontificou a enviar texto 
base para subsidiar a Aságuas em seu ofício a ser enviado ao Diretor Presidente da ANA. 
O diretor Marcus ficou responsável de pegar com a Coordenação de Gestão de Pessoas 
a lista dos servidores requisitados e cedidos. 
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2. CAPACITAÇÃO 
 

 Foi informado pela diretora Consuelo que o servidor do próximo Debate Técnico, Leonardo 
de Almeida, da COSUB/SIP, solicitou o adiamento da apresentação. Em virtude disso a 
diretora informará às unidades organizacionais da ANA sobre o adiamento.  

 

3. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 Foi realizada uma contagem dos convites vendidos até o momento. Também foi abordado 
o assunto levantado (via WhatsApp) pelo diretor Lucas: a possibilidade dos funcionários 
terceirizados adquirirem os convites por um valor menor do que R$ 80,00. A amostragem 
das vendas dos convites evidenciou que todos os terceirizados haviam adquirido o convite 
pelo mesmo valor ofertado aos associados. A diretora Consuelo reforçou essa 
constatação ao afirmar que estava procurando alguns associados que não irão à festa, 
mas que estavam dispostos a permitir a venda de dois ingressos em seus nomes. Essa 
prática está ocorrendo para facilitar a ida daqueles que não são associados. 

 Decidiu-se que haverá a compra de brindes (espumante e panetone) para serem sorteados 
no dia da festa. O diretor Thierry ficou responsável por efetuar a compra. Para facilitar o 
sorteio serão impressos números para serem entregues no ato da entrada de cada 
participante. 

4. GERAIS 

 Foi apresentado pelo diretor Thierry um balanço do debate com os servidores sobre a 
proposta de novas atribuições regulatórias da ANA e controle social das Agências (PLS 
52//2013), ocorrido no último dia 16, na sala de reuniões da SAS.  

 Por acordo de todos os presentes, ficou decidido que a próxima reunião da diretoria 
ocorrerá na quarta-feira, dia 23/11/2016, em virtude da festa de confraternização 
acontecer na próxima sexta-feira. 

 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta reunião, a 
mesma foi finalizada às 13h 30 min. Eu, Tomé Farias Siqueira Leitão, Diretor Administrativo - 
suplente da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos 
dos presentes, vai por mim assinada. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão 

Diretora Administrativo Suplente da ASÁGUAS 
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