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54a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 1º de março de 2018, das 14h30 às 16h, 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, Francisco Rogerio de Oliveira, Tomé Farias Siqueira 
Leitão e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira. 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

Convidada associada: Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito. 

 

Informes: 

 

 Resposta à cobrança abusiva do Banco do Brasil: a reclamação feita 

pela Aságuas ao Banco Central contra o Banco do Brasil foi respondida, 

por este último, com negativa à solicitação de reembolso. A conta da 

Aságuas volta à tarifa básica de manutenção de conta no valor de R$ 

42,00. A diretoria mostrou interesse em entrar com uma ação contra o 

banco, visto que esta mudança de valores na taxa de manutenção de 

conta não foi informada formalmente à Aságuas e que a gerente 

responsável pela conta da Aságuas no Banco do Brasil, Sra. Valquíria, na 

tentativa de alegar que estávamos de acordo com a mudança de tarifa 

efetuada, enviou um documento de adesão à taxa que estava sendo 

cobrada, com data retroativa a julho de 2017. O diretor Thierry se 

encarregou de consultar nossos advogados sobre como procedermos 

com relação a esse problema. 

 

 OlimpiANA: Ainda não há pedido de patrocínio para o Olimpiana deste 

ano. O diretor Rogério queria dar início ao campeonato de xadrez, 

contudo, para realização do torneio é necessário que algum associado 

tome a frente do mesmo.  

 

 Acesso dos servidores da ANA aos parques administrados pelo 

ICMBIO: O diretor Lucas entrou em contato com a administração do 

Parque Nacional Água Mineral e nos informou que os servidores da ANA 

poderão acessar ao parque com a carteirinha da instituição. A portaria 

que autorizará o acesso dos servidores aos parques ainda não foi 

publicada, mas a isenção já foi autorizada neste parque. Em relação aos 
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outros parques do ICMBIO, a solicitação via e-mail ainda precisa ser feita. 

A estagiária Vanessa ficou responsável por redigir uma minuta de 

divulgação destas informações aos associados. 

 

 Reunião de apresentação com o diretor da ANA, Marcelo Cruz: O 

diretor Thierry informou que ainda não obteve retorno da secretária do 

diretor Marcelo Cruz sobre sua solicitação, realizada no dia 26/02/2018, 

referente à demanda de uma agenda com ele para uma reunião de 

apresentação da diretoria da Aságuas. 

 

Deliberações: 

 

 Mudança na data das reuniões de diretoria: A diretora Flavia informou 

que voltará a ter reuniões na casa civil às sextas-feiras, no período da 

manhã, foi então deliberado que as reuniões de diretoria acontecerão às 

quintas-feiras, 11h. 
 

 Brindes da ABAR: A Ascom/ANA recebeu brindes da Associação 

Brasileira de Agências de Regulação (copios plásticos reutilizáveis e 

calendários 2018) e os encaminhou à Aságuas para distribuição. Foi 

decidido que distribuiremos estes brindes em eventos da associação. 

 

 Detenção do Gerente Geral de Articulação e Comunicação: Membros 

da diretoria da Aságuas (os diretores Thierry, Fernanda, Consuelo e 

Rogério) se reuniram com a Diretora Presidente da ANA, Sra. Christianne 

Dias Ferreira, no dia 27/02, às 15h, para buscar informações sobre a 

posição da diretoria da ANA a respeito do Gerente Geral de Articulação e 

Comunicação, que foi encarcerado em 6 de fevereiro último. Após a 

reunião com a Diretora Presidente, que garantiu que esse assunto seria 

deliberado na próxima Direc, em 5 de março, os diretores decidiram por 

não protocolar ofício da Aságuas sobre o tema. Vários servidores 

procuraram, informalmente, diretores da Aságuas para tratar deste 

assunto. Alguns acham que este não é o momento de a Associação se 

manifestar e/ou não querem que a associação se envolva com a questão, 

e outros buscam ou exigem uma manifestação formal da Associação. As 

opiniões também divergiram entre os diretores da Aságuas. A associada 

Maria Cristina se posicionou no sentido de que não acha que a Aságuas 

deveria ser a portadora desta notícia aos associados; que o assunto 

envolve servidor ocupante de cargo em comissão – de livre nomeação 

pela diretoria da ANA -, não associado e que o crime pelo qual foi 

condenado não envolve a ANA de forma direta e aconteceu há cerca de 

25 anos. Em sua opinião, as informações ainda são confusas, o 
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interessado estava de férias e deveríamos aguardar e, se necessário, 

discutir o assunto na AGO, no balanço de ações. A associada considera  

que o fato de a Aságuas cobrar um posicionamento da diretoria da ANA 

agora pode dar a impressão de que já tínhamos posição sobre a demissão 

do funcionário que, pelo o que sabe, tem possibilidade de trabalhar 

enquanto cumpre a pena em regime semiaberto. Entendeu que um 

comunicado aos servidores sobre o tema era assunto a ser tratado pela 

diretoria da ANA, caso julgasse oportuno. A diretoria da Aságuas 

apresentou divergência com a proposta de divulgar aos associados a 

notícia do encarceramento e o acompanhamento do caso pela associação 

junto à diretoria da ANA. Após muitas discussões, foram colocadas em 

votação duas propostas: 

 

1. Divulgar, por e-mail aos associados, um breve comunicado sobre 

o tema, de forma a compartilhar com todos as informações detidas 

pela Aságuas. 

2. Aguardar a próxima Assembleia Geral Ordinária da Aságuas (dia 

13 de março) para fazer essa comunicação aos associados 

enquanto informe. 

 

A primeira proposta ganhou com 4 votos a favor (Consuelo, Lucas, 

Rogério e Tomé), 3 contra (Flavia, Cristiano e Thierry) e uma abstenção 

(Fernanda).  

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 16h. 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. 
 

 

 

 

Francisco Rogério de Oliveira 

Diretor Administrativo 
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