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63a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018) 

Realizada quinta-feira dia 17 de maio de 2018, das 11h às 12h30h, na sede 
da Aságuas. 

Presentes: 

Membros da Diretoria da Aságuas: 

Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco 
Rogerio de Oliveira, Jorge Thierry Calasans, Tomé Farias Siqueira Leitão e 
Cristiano Cária Guimarães 

Membros Ausentes:  

Consuelo Franco Marra e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira 

Convidado: Gaetan Serge Jean Dubois 

Estagiário: Nathan Façanha Cares 

Informes: 

• Confraternização Aságuas: O diretor Lucas informou alguns valores
para o churrasco: Aluguel do espaço por R$2.800, o buffet por R$7.500,
brinquedos e monitores para as crianças por R$400 e a banda por
R$1.200. Além disso será feito pedido de doces com Alex, aluguel de
toalhas e contratação de um segurança.

• Festa Junina: Foi informado que as 3 barracas destinadas à Aságuas já
possuem responsáveis. Vinicius Vieira Soares ficará responsável pela
barraca do cachorro quente, caldos, arroz carreteiro e galinhada; a
associada Ana Paula Sousa ficará responsável pela barraca do milho e a
barraca dos pasteis e tapiocas será de responsabilidade de uma
indicação da Magaly.

• OlimpiANA e Torneio Secura: Foi informado pelo associado Gaetan que

a CAIXA recusou patrocinar os eventos com o valor pedido inicialmente

de R$17.000. Foi feita uma outra proposta de R$8.500, também negada

pela CAIXA, que fez uma contraproposta de R$7.000 que finalmente foi

aceita.
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Deliberações: 

• Mesa de ping-pong e Mesa de pebolim: O diretor Lucas fez a compra 

da mesa de ping-pong (MDF 18MM) na Magazineluiza pelo valor total de 

R$ 549,90. O associado Gaetan se prontificou a enviar o orçamento da 

mesa de pebolim, em seguida enviou o orçamento com as seguintes 

informações: 

 

 

 

• Aquisição de barracas: Foi decidido que a Aságuas fará a compra de 2 

barracas, R$400 cada, no mesmo padrão das que já possui, que serão 

utilizadas na festa junina e, após a festa, serão utilizadas para os esportes 

ou qualquer evento que necessitar delas. A compra dessas barracas não 

incidirá na cota de patrocínio da Aságuas para a festa junina. 

 

• SINAGÊNCIAS: o diretor Thierry informou que no dia 11 de maio uma 

comitiva do Sinagências esteva na ANA para realizar uma campanha para 

um abaixo assinado referente à assimilação das careiras dos quadros das 

agências reguladoras às carreiras do ciclo de gestão. O diretor da 

Aságuas chamado pela SAF/ANA para receber essa comitiva, presidida 

pela assessora de comunicação do Sinagências, Poliana Nunes. Esta 

explicou-lhe, na sala da Aságuas, a razão de sua visita e informou que a 

ANA não autorizou que realizassem a campanha no interior das 

instalações, somente nas áreas externas. O diretor Thierry explicou que 

os servidores da ANA estão divididos entre o SPO e o SIA (portanto, 

realizar campanha somente no SPO atingiria um número pouco 

expressivo de servidores de carreira); que são pessoas com alto nível de 

capacitação técnica e consciência política e que, a priori, não assinariam 

abaixo-assinado algum sem antes discutir e entender a proposta 

apresentada. Tendo em vista o prazo exíguo (dia 23/5) para encaminhar 

o abaixo assinado às autoridades competentes, foi sugerido que o Sina 
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encaminhasse uma mensagem à Aságuas com o teor do abaixo assinado 

e uma justificativa e explicação sobre o mesmo; que tal informação seria 

enviada por e-mail, pela Aságuas, no próprio dia 11/5, a todos os seus 

associados e que fosse deixado um exemplar do abaixo assinado na sala 

da Aságuas até, pelo menos, o dia 16/5 para que os servidores que 

desejassem assiná-lo pudessem, a ele, ter acesso. A Sra. Poliana 

concordou e afirmou que enviaria um e-mail à Associação até o meio dia 

do próprio dia 11/5. No entanto, até a presente data, nada foi enviado. 

Tampouco foi deixado na sala da Aságuas um exemplar do abaixo-

assinado. O Sinagências simplesmente se instalou na área coberta 

próxima ao estacionamento do bloco J, ao lado da praça Ney Murtha 

(antiga praça das mangueiras), com um banner do sindicato, aliciando os 

servidores que por ali transitavam da seguinte forma: “Quer ganhar mais? 

Assine aqui! ”. Evidentemente, a adesão dos servidores de carreira da 

ANA foi mínima, apesar de a proposta ser de total interesse dos 

servidores. Foi deliberado que a Aságuas encaminhará um ofício ao 

Sinagências solicitando explicações sobre a forma pela qual o sindicato 

vem, sistematicamente e de forma contrária ao que havia sido afirmado 

pelo presidente Alexnaldo quando de sua eleição e posse, ignorando a 

associação em sua relação com a diretoria da ANA e os associados da 

Aságuas. 

 

• Solicitação à diretoria da ANA referentes à iluminação nas áreas 

externas do SPO e CSA: Tendo em vista que até o momento não 

recebemos retorno da Presidência da ANA com relação à demanda da 

Aságuas para melhorar a iluminação das áreas externas do SPO (a 

grande maioria dos postes permanece desligada, pondo em risco a 

segurança dos transeuntes e praticantes de esportes) nem sobre a 

possibilidade de mantermos, no SPO, um ponto de convivência CSA 

(Comunidade que sustenta a agricultura), decidiu-se por formalizar essas 

demandas por meio de ofícios. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. Eu, Tomé Farias 
Siqueira Leitão, Diretor Administrativo suplente da ASÁGUAS, lavrei 
então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos 
os presentes, vai por mim assinada eletronicamente. 
 

 

Tomé Farias Siqueira Leitão  
Diretor Administrativo Suplente 
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