
                                                          

 

10a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 9 de dezembro 2016 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Priscila Raquel de Oliveira Santana, Lucas de Almeida 
Alves e Tomé Farias Siqueira Leitão – Convidado: o servidor Rogério de Abreu Menescal. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogério 
de Oliveira e Marcus André Fuckner. 

 

1. PESSOAL 

 A diretora Consuelo relatou sobre a realização do último debate técnico. Informou que, 
após conversa com o chefe de gabinete da ANA, Sr. Horácio da Silva F. Júnior, o horário 
mais adequado para se realizar os debates é no período vespertino, a partir das 16h. 

2. INSTITUCIONAL 

 Recebemos a visita do associado Rogério de Abreu Menescal, o qual veio compartilhar 
algumas ponderações e questionar a ASAGUAS sobre o posicionamento da Aságuas 
sobre prioridades institucionais da ANA, em especial ao 8º Fórum Mundial da Água - FMA, 
a ocorrer em Brasília em 2018. 

 O diretor Thierry respondeu ao servidor Rogério Menescal que, de acordo com o Plano 
de Trabalho da Aságuas para 2016/2018, conforme divulgado a todos os associados em 
outubro passado, por ocasião da posse da atual diretoria, não havia previsão de atuação 
da associação no tocante à agenda de prioridades institucionais da ANA, em particular 
quanto ao 8º FMA. Foi informado ao servidor que a ASAGUAS aprovou, em sua 8ª reunião 
(23/11/2016) a criação de uma comissão formada pelos membros atuais da diretoria da 
Aságuas e antigos diretores executivos (titular e suplente) da Associação para tratar do 
encaminhamento de proposições referentes à alteração da Lei nº 9.984/2000 para incluir 
competências regulatórias na área de saneamento, e do Projeto de Lei do Senado (PLS)  nº 
52, de 2013, do Senador Eunício Oliveira, que dispõe sobre a gestão, a organização e o 
controle social das Agências Reguladoras. 

 A diretora Consuelo sugeriu a organização de um amplo debate a ser organizado pela 
Aságuas de forma a aportar subsídios a todos os servidores sobre qual a posição e visão 
dos especialistas quanto ao 8º FMA. Ficou decidido que no início do próximo ano será 
organizado esse debate. 

3. ESTRUTURA 

 Os diretores Thierry, Lucas e Consuelo discorreram sobre a situação de precariedade e 
insalubridade a que estão sujeitos os servidores que trabalham no bloco L. Foi relatado 
que na semana passada houve alagamento em algumas salas, em decorrência da forte 
chuva. O diretor Thierry informou que esse problema é antigo e que a diretoria da ANA já 
está ciente, tendo em vista, dentre outros, o encaminhamento, por esta associação, de 
ofícios desde 2006 (ofícios nº 007/ASÁGUAS/2006 e 002/2012/ASÁGUAS). 

 Foi abordada a possibilidade de a Aságuas acionar órgãos fiscalizadores para evidenciar 
a precariedade das instalações do bloco T, uma vez que já foram enviadas várias 
comunicações à diretoria da ANA, tanto no passado, quanto recentemente. 



                                                          

 

 

4. GERAIS 

 Foi contabilizada a arrecadação de R$ 825,00 por parte da diretoria junto aos servidores 
para a contribuição da realização do “Natal Solidário”, onde a ASÁGUAS é parceira com 
a ANA para presentear os funcionários da empresa Fortaleza (pessoal da limpeza e 
serviços gerais do complexo) com cesta básica de alimentos. 

 Ficou decidido que a ASÁGUAS enviará ofício para a Coordenação de Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade – COSUS, solicitando o planejamento das ações que ocorrerão no ano 
de 2017. Dessa forma a ASAGUAS poderá ter mais controle e melhor participação das 
iniciativas institucionais. 

 O diretor Tomé sugeriu que o site da ASAGUAS possa ser gerido por alguma empresa 
do ramo, especialista em web design. O propósito e de repaginar o site e mantê-lo 
atualizado, sendo um canal de comunicação para os associados. Ele ficou responsável de 
verificar valores e apresentar na próxima reunião. 

 A diretora Consuelo explicou sobre o andamento das ações do Comitê de Gênero.  

 O diretor Thierry recebeu correspondência da conveniada ASBAC onde informa sobre o 
aumento da mensalidade. Ficou decidido que será enviado e-mail a todos os associados 
dando ciência dos novos valores a serem cobrados a partir de janeiro de 2017. 

 Foi abordado o assunto da compra de ingressos para os cinemas. O diretor Thierry 
verificará a possibilidade da compra compartilhada de ingressos com a ASIBAMA. 

 Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta 
reunião, a mesma foi finalizada às 13h. 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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