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53a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 22 de fevereiro de 2018, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Cristiano Cária 
Guimarães, Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, 
Consuelo Franco Marra e Francisco Rogerio de Oliveira.  

Ausentes: Tomé Farias Siqueira Leitão e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira.   

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes: 

 AGO: O diretor Thierry preparou o edital da AGO para divulgação. O 

documento não está detalhado com as proposições de artigos a serem 

alterados, mas o material complementar será divulgado posteriormente. 

 

Reunião com a Geap: O diretor Thierry relatou a reunião havida com 

representante da Geap em 19/2/2018 na sala da Coordenadora Geral de Gestão 

de Pessoas da ANA. Dela participaram a referida Coordenadora, a advogada da 

Aságuas, especialista em Direito do Consumidor, Nathália Monici, o associado 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernandez e a representante da Geap, Sra. Cida. Foi-

lhe questionado sobre a suspensão do atendimento pelos hospitais da rede 

Santa (Santa Lúcia, Prontonrote, dentre outros) e o aumento de cerca de 20% 

da mensalidade dos planos Geap. Esta informou que o déficit de hospitais que 

atendem o convênio no plano piloto não aconteceu por conta de 

descredenciamento unilateral por parte da Geap. A rede Santa suspendeu o 

atendimento ao convênio para forçar a Geap a pagar contas de compra de 

materiais para o hospital, contas estas que foram glosadas pelo convênio. A 

Geap está atuando, inclusive judicialmente, para solucionar esse impasse que 

em muito prejudica os seus conveniados. Paralelamente, a Sra. Cida informou 

que a Geap  está em negociações com a  rede d’Or (Hospital Santa Luzia, dentre 

outros) para filiá-la à Geap. Decidiu-se que a Aságuas provocaria a Gegep/ANA 

para que estapressione a Geap no sentido de agilizar tanto as negociações com 

a rede d’Or quanto com a rede Santa para solucionar o impasse das contas 

glosadas.. Com relação ao aumento (reajuste) das mensalidades, a Sra. Cida 

informou que o reajuste é calculado não com base na inflação, mas no custo 

assistencial. Destacou o fato de haver uma clientela muito idosa na Geap 

(existem mais de 600 conveniados com mais de 100 anos de idade) e a falta de 

adesões de jovens. Ela se comprometeu em nos enviar uma nota técnica 
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específica com os cálculos referentes ao reajuste. Por fim, informou sobre a 

possibilidade de a Geap instalar um posto administrativo permanente na sede da 

ANA, no setor policial, o que facilitaria em muito o contato com a Geap para todos 

os conveniados do SPO. Com relação à posição da advogada Nathalia sobre 

esse reajuste, esta recomendou que, por hora, a associação não entre com ação 

judicial pois acredita que não irá prosperar. Outros processos contra convênios, 

que ela acompanha, estão sendo perdidos em segunda instância e os 

reclamantes obrigados a pagar os valores devidos, que haviam sido suspensos 

por medida liminar, retroativamente. 

 

 Fórum de associações: O diretor Thierry compareceu, juntamente com 

a diretora Fernanda, à reunião do fórum das associações de servidores 

de agências reguladoras. A reunião foi organizada pela Associação dos 

Servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Asea) na sede da 

Aneel. Dela também participaram representantes da Associação dos 

Servidores da ANTT (ASEANTT), da Associação dos Servidores da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Univisa), além da própria Asea. 

O objetivo de buscar formas de se reaproximar do Sinagências, que passa 

por uma profunda crise. Algumas condutas adotadas pelo sindicato nos 

últimos tempos estão afastando as associações, inclusive a nossa, e 

implicando em grande número de desfiliações. No entanto, é o nosso 

único canal oficial de negociações com o Governo. Por este motivo, 

pretende-se voltar a abrir uma linha de diálogo para que possamos nos 

fortalecer. Decidiu-se por, primeiramente, elaborar uma pauta de 

reivindicações e, após consenso sobre a mesma entre as associações, 

será feito contato com o Sinagências. A Aságuas sugeriu convidar a todos 

para uma reunião em sua sede. 

 

 Festa junina: O diretor Lucas informou que na reunião do complexo 

juntamente com a Cosus/ANA, foi decidido que a data da festa será 15 ou 

22/06.  

 

 Defeito no Token: Ao tentar atualizar os dados da associação no site do 

SERPRO, o diretor Rogério percebeu que o token de assinatura da 

ASÁGUAS está com problema. Ele se comprometeu a procurar as 

orientações e, se necessário, ir ao SERPRO para consertar. 

 

Deliberações: 

 Parques administrados pelo ICMBIO: A diretora Consuelo trouxe à 

pauta o fato de alguns associados terem questionado a burocracia e, 

desde recentemente, a impossibilidade para entrar no Parque Nacional 

Água Mineral gratuitamente. O diretor Lucas ficou responsável por 

verificar como facilitar a entrada gratuita para servidores efetivos da ANA 
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no referido Parque e desburocratizar o acesso a outros parques 

administrados pelo ICMBIO. 

 

 Apresentação ao diretor Marcelo Cruz: Como o diretor Marcelo Cruz 

ainda não entrou em contato com a associação, foi decidido que será 

marcada uma reunião com o mesmo para apresentação, assim como 

aconteceu com a diretora presidente. 

 

 Processo seletivo para mestrado e doutorado: Foi decidido que a 

Aságuas enviará uma proposta de revisão do formato do processo 

seletivo da licença doutorado e mestrado. Será feita uma reunião com os 

associados interessados para elaboração conjunta desta proposta. 

 

 Detenção do Gerente Geral de Articulação e Comunicação da ANA: 

Foi decidido que a Aságuas fará uma carta, para a diretoria da ANA, 

manifestando insatisfação com a falta de transparência na condução do 

processo referente ao referido coordenador, preso desde o dia 6 de 

fevereiro do corrente ano. 

 

 Ação dia internacional da Mulher: Foi decidido que a Aságuas 

disponibilizará até 300,00 reais para ação do dia internacional da 

Mulheres, em conjunta com a Cosus/ANA. Contudo, a compra das 

lembrancinhas será feita pela Associação. O evento está previsto para o 

dia 9/03/2018 

 

 Plantio de Árvore em homenagem à servidora Adriana, falecida em 

2016: A Cosus/ANA pretende realizar uma homenagem à colega falecida, 

assim como foi feito para o colega Ney Murtha. A associação autorizou o 

gasto de até 100 reais com a homenagem. 

 

 Redução da jornada de trabalho: Alguns associados tiveram problemas 

em seus pedidos de redução de jornada de trabalho. Aguardaremos a 

associada Flávia nos enviar a situação por e-mail para que conversemos 

com nossos advogados buscando orientações para então marcar uma 

reunião com a CGGEP, caso o pedido de normalização tenha 

embasamento jurídico. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. 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. 
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