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24a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 18 de maio de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 
 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Tomé Farias Siqueira Leitão, Flávia Carneiro da Cunha 
Oliveira, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Marcus André Fuckner, e Jorge Thierry Calasans. 
- Membros do Conselho Fiscal: Rubens Maciel Wanderley; Camila Lopes Oliveria de Mello; Claudia 
Fernanda das Neves da Costa; Marco Alexandro Silva André. 
- Associados: Marcelo Santana Costa e Gaetan Serge Jean Dubois 
- Colegas da PRF: Solângela José da Rocha e Carlos Sérgio Honorato de Oliveira. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio de Oliveira, 
Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira e Priscila Raquel de Oliveira Santana. 
 
Informes e deliberações: 

• O diretor Thierry abriu a reunião contextualizando a situação atual de desfalque da 
diretoria da Aságuas: 2 diretores demissionários, a saber, o diretor executivo suplente e 
a diretora social suplente; 2 diretores afastados por razões de saúde, a saber, o diretor 
administrativo titular e o diretor social titular, este último afastado desde a posse desta 
7ª Diretoria e cujo afastamento perdurará pelo menos até o mês de agosto de 2017. 
Alertou sobre o colapso da Diretoria Social que, com a demissão da Diretora Priscila 
passou, na prática – e até o retorno do Diretor Lucas – a não mais, de fato, existir. Tal 
situação coloca em risco a continuidade de toda a agenda referente àquela Diretoria, em 
particular a agenda esportiva. Explanou sobre a decisão de suspender a parceria com a 
COSUS/ANA referente à agenda de eventos no SPO1; a discussão, ocorrida na última 
reunião da Diretoria, de transferir para outra Associação de Servidores de Agência 
Reguladora a responsabilidade pelo torneio INTERAGÊNCIAS bem como a avaliação feita 
por alguns dos diretores remanescentes de uma demissão em bloco da atual diretoria, 
fato este que transferiria ao Conselho Fiscal a responsabilidade pela continuidade da 
Associação.  Após discussões, os associados Marcelo e Gaetan, que vêm desde o início 
da atual gestão prestando total apoio à Diretoria Social, assumindo boa parte das tarefas 
referentes à agenda esportiva da Aságuas, se comprometeram, de forma a manter a 
continuidade de tais atividades, em assumir totalmente, em 2017, a agenda esportiva da 
Aságuas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do risco de, com novas demissões no 
âmbito da Diretoria, ter que assumir, de fato, a diretoria da Associação e convocar novas 
eleições.  

                                                 
 1 Dentre as atividades da referida Agenda, citemos: o Dia internacional da Mulher, em março, com local a ser 

definido; a Semana da Água – 2017, em março, com local a ser definido; o  Dia das Mães – 2017, em maio com 
local a ser definido; a Semana do Meio Ambiente, Caminhada e Corrida, de 01 a 05 de junho, no Eixão; a Festa 
Junina – 2017, em junho ou julho, com local a ser definido; o Dia dos Pais – 2017, em agosto, com local a ser 
definido; a Corrida e Caminhada da Interagências – 2017, em setembro, no Complexo Administrativo do Setor 
Policial Sul; a Festa das Crianças – 2017, em outubro, com local a ser definido; a Confraternização Natalina - 2017, 
em dezembro, com local a ser definido bem como o auxílio à execução do Projeto de Revitalização da Área de 
Esportes do Complexo SPO. 
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• O diretor Thierry apresentou os colegas da Polícia Rodoviária Federal-PRF, Solângela 
José da Rocha e Carlos Sérgio Honorato de Oliveira, Mestre em Jiu-Jitsu. Ambos 
apresentaram o projeto que implementaram e coordenam referente a aulas gratuitas de 
Jiu-Jitsu na PRF. Tal iniciativa foi divulgada à Diretoria da Aságuas pela Diretora 
Consuelo, que enviou a todos uma matéria publicada na imprensa sobre o tema 
(disponível no link http://www.metropoles.com/distrito-federal/prf-oferece-aulas-
gratuitas-de-jiu-jitsu-para-mulheres-do-df).  As aulas são destinadas prioritariamente ao 
público feminino e ocorrem às 2ª e 4ª (para um público misto de iniciantes, com treinos 
separados entre homens e mulheres) e às 6ª (para um público misto avançado que treina 
para competir). A proposta é abrir, por 5 semanas consecutivas, turmas exclusivamente 
femininas, para iniciantes. As aulas ocorrerão  às 3ª e 5ª e serão ministradas na sede da 
corporação, que fica no Setor Policial, lote 5, complexo 7, sempre das 12 às 13h30. 
Serão avaliadas por ambas as partes formas de apoio da Aságuas a essa inciativa, 
incluindo a inserção da modalidade nas competições do Interagências 2017.  

• O associado Gaetan encaminhou, no dia 15/05, via o e-mail institucional da Aságuas 
(asaguasdiretoria@gmail.com) demanda de ajuda da Associação para financiar a 
participação de equipes da Aságuas tanto no torneio SECURA 2017 quanto nos 
dois  torneios do IBAMA (um no 1º semestre – em curso, e o outro no 2º semestre – a 
partir de setembro). O valor da inscrição de cada time referente ao Campeonato de 
Futebol organizado pelo IBAMA é de R$ 500,00. Com relação ao torneio SECURA, o 
valor da inscrição é de R$ 72,00. Foi aprovada a contribuição da Aságuas de 40% do 
valor total, a exemplo do que ocorre com relação às inscrições de times no Interagências. 
A Aságuas financiará, portanto, R$ 200,00 por inscrição com relação aos torneios do 
IBAMA e R$ 72,00 com relação ao torneio SECURA. 

• O diretor Thierry pautou a discussão sobre a posição do representante dos servidores 
da ANA no Comitê Gestor de Capacitação. O representante atualmente indicado 
(indicação realizada pela 6ª Diretoria da Aságuas) é o associado Marco Antônio Silva. 
Alguns servidores contestaram o fato de o representante defender posições e 
encaminhamentos que não foram discutidos previamente entre os servidores e 
tampouco foram apresentados e discutidos no âmbito da Aságuas. Sendo assim, decidiu-
se por convidar o colega Marco Antônio para participar da próxima reunião da Aságuas 
de forma a poder explanar sobre sua participação no referido Comitê e as posições 
defendidas no tocante ao aprimoramento da Resolução ANA nº 448, de 22 de abril de 
2015, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão de Licença para 
Capacitação no âmbito da ANA. Posteriormente, sugeriu-se que a discussão sobre o 
tema fosse aberta a todos os servidores.  

• Por fim, decidiu-se que seriam avaliadas propostas de parceria com outros escritórios de 
advocacia, tendo em vista o alto custo mensal do atual escritório contratado (Alino e 
Roberto Advogados). 

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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