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

Realizada sexta-feira dia 4 de novembro 2016 

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

Ausentes: Os demais membros da Diretoria, conforme listagem abaixo. 

Membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra; Cristiano Cária Guimarães Pereira; Fernanda 
Cerqueira de Castro Medeiros; Flávia Carneiro da Cunha; Francisco Rogério de Oliveira; Jorge 
Thierry Calasans; Lucas de Almeida Alves; Marcus André Fuckner; Priscila Raquel de Oliveira 
Santana; Tomé Farias Siqueira Leitão.  

 
1. INFORMES/DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 Foi iniciado o processo de regularização das contas da ASÁGUAS junto à Caixa 
Econômica Federal e ao Banco do Brasil. No Banco do Brasil, a conta deverá estar 
disponível para movimentação a partir do dia 18 de novembro de 2016. Na Caixa, uma 
série de problemas técnicos e administrativos do próprio banco atrelados à falta de 
qualificação da respectiva funcionária, impedem a regularização da conta. As dificuldades 
com a Caixa não têm prazo para serem equacionadas.  

 A colega Paula Giro Zacharias quitou seus débitos com a associação e vai se filiar 
novamente, juntamente com a colega Izabel Lima de Mendonça. Esta última, no 
entanto, exige que seus débitos sejam descontados em sua folha de pagamento, 
procedimento este impossível de ser implementado. 

 A advogada contratada que atua junto à Procuradoria Federal na ANA, Eldis Camargo 
Santos, solicitou sua filiação à associação. Sua filiação foi autorizada. Solicitou também, 
por intermédio da diretora Consuelo, apoio formal da Aságuas ao Comitê de Gênero, a 
ser instituído na ANA. Deliberou-se pelo apoio a tal comitê. A diretora Consuelo 
responsabilizou-se por minutar uma proposta de texto de apoio. 

 Foi decidido retomar a compra de ingressos corporativos de Cinema (Cinemark e Itaú). 
O diretor Thierry passará as informações para aquisição desses ingressos aos diretores 
da área social. Fará, também, contato com as demais associações de servidores de 
agencias reguladoras para compartilhar a compra dos referidos ingressos. 

 Decidiu-se que será feita nova tentativa de reunião com o Diretor-Presidente da ANA, Sr. 
Vicente Andreu Guillo, para apresentação da nova Diretoria da Aságuas. 

 O diretor Marcus informou sobre solicitação de associados convênios com a POUPEX e 
a ACM. Responsabilizou-se por contatar a POUPEX sendo que o diretor Thierry deverá 
consultar a ACM sobre o interesse em realizar convênio com a Aságuas. 

 Foi decidida a compra de um notebook. O diretor Rogério ficou de fazer o orçamento e 
enviar para a Diretoria Financeira. 

2. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 
 A diretora Priscila alertou para o fato de ser necessário pagar o saldo restante ao 

churrasqueiro (total: R$ 7.650,00 sendo que já foi pago um adiantamento de R$ 
3.000,00). O contrato com o churrasqueiro foi assinado e entregue ao diretor financeiro, 
Cristiano, juntamente com o recibo para o adiantamento de R$ 3.000,00. 

 O valor para a decoração do espaço será de R$ 950,00. 
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 O cardápio foi divulgado a todos os diretores. 
 Quanto aos valores dos ingressos, permanecem da seguinte forma: 

 Associados ASÁGUAS: R$ 50,00 com direito à compra, pelo mesmo valor, de um 
ingresso suplementar para acompanhante 

 Crianças até 8 anos: não pagam  
 Crianças / adolescentes de 9 a 17 anos: R$ 25,00 
 A partir de 18 anos e não associados: R$ 80,00 

 Banda: o diretor Lucas, responsável pela contratação da banda, informou (por whatsapp) 
que o valor é de R$ 2.600,00 para a banda formada com até 7 integrantes. Ele deve 
também contatar membros da BandAna para saber se poderão participar e tocar no 
evento. 

 Os diretores Priscila e Thierry vão pesquisar a compra de bombons finos para 
complementar a sobremesa, no valor de até R$ 500,00. 
 

3. SERVIDORES CEDIDOS/REQUISITADOS. 

 O diretor Rogério informou sobre reunião com o chefe de gabinete da ANA, sr. Horácio, 
que afirmou que a ANA honraria, por hora, com o pagamento dos salários de todos. 
Informou também que alguns dos servidores cedidos à Presidência haviam acionado o 
SINAGÊNCIAS. 

 O diretor Thierry se responsabilizou por fazer contato com o escritório de advocacia da 
Aságuas para tratar do caso. 

 

4. DEBATES TÉCNICOS. 

 A diretora Consuelo informou que o próximo debate técnico, inicialmente previsto para o 
dia 25/11, deverá mudar de data, tendo em vista a confraternização de final de ano da 
Aságuas, na mesma data. Ocorrerá, provavelmente, no dia 2/12, em sala a ser definida. 

 A diretora foi autorizada a comprar papel adequado para impressão dos certificados dos 
palestrantes.  

 

5. DEBATE ASÁGUAS SOBRE O PL Nº 52, DE 2013 E PROPOSTA DE MP PARA 

ALTERAÇÃO DA LEI DA ANA (SANEAMENTO) 

 O diretor Thierry propôs a organização de debate sobre os dois temas acima, de forma a 
que a diretoria da Aságuas possa consolidar uma posição a respeito. O diretor Marcus se 
comprometeu em consultar o colega Sérgio Ayrimoraes para breve apresentação, no dia 
do debate, da proposta de alteração da lei da ANA para incluir atribuições na área de 
saneamento. O diretor Thierry responsabilizou-se em consultar o colega Fredejan para 
apresentar o teor do PL 52/2013. O debate deverá ser agendado, conforme 
disponibilidade dos palestrantes, entre os dias 16 e 18 de novembro. 

 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos 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 dos presentes, vai por mim 
assinada. 

 
Jorge Thierry Calasans 

Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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