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73a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 06 de setembro de 2018, das 11h00 às 11h40, na 
sede da Aságuas. 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Consuelo Franco Marra, Fernanda Cerqueira, Cristiano Cária Guimarães, Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira, Tomé Farias Siqueira Leitão e Francisco Rogerio de 
Oliveira 
Membros Ausentes:  

Lucas de Almeida Alves e Jorge Thierry Calasans  
 
 
Informes: 

Certificado do Debate Técnico: Os certificados dos debates técnicos serão 
emitidos de forma digital, portando a assinatura da diretoria da área Técnico 
Científica da Aságuas. 

Reunião com chefe de Gabinete: O diretor Rogério fez um breve relato sobre 
a reunião que ele e o diretor Thierry tiveram com o Chefe de Gabinete, Thiago 
Serrat, durante a qual foi discutido o teor do ofício enviado pela Aságuas à 
Diretora Presidente sobre a implantação do sistema SEI na ANA. O chefe de 
gabinete informou ter ciência do ofício da Aságuas, que este já havia sido 
encaminhado, para manifestação, ao diretor da área competente (no caso, o 
diretor Marcelo Cruz) e que, apesar de não ter havido uma decisão formal da 
diretoria da ANA a esse respeito, a implantação do SEI na ANA é algo 
irreversível, tendo em vista que “toda a Esplanada já migrou para o SEI” e 
informou que todos precisarão se adaptar a essa nova realidade. Os diretores 
ressaltaram sobre os possíveis problemas que poderão ocorrer e o impacto 
desses problemas nas atividades cotidianas dos servidores. Ressaltaram a 
necessidade estudos mais aprofundados, inclusive do ponto de vista jurídico e 
de viabilidade econômico-financeira. Outro assunto pautado foi a questão da 
licença capacitação. O diretor Thierry informou que havia em torno de dez 
servidores com solicitação de licença para capacitação sendo que cerca de 
metade deles se encaixando na regra de exceção e a outra metade não (ou seja, 
teriam suas demandas negadas). Foi solicitada a avaliação e aprovação da 
licença para todos os que já haviam protocolado o respectivo pedido até o mês 
de agosto de 2018, tendo em vista o impacto praticamente nulo que isso teria 
sobre a ANA e o desgaste que poderia, facilmente, ser evitado com esses 
servidores. O chefe de gabinete comprometeu-se em levar o assunto para 
conhecimento da Diretora-Presidente a fim de se conseguir uma solução. 
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Nova Filiação: Foi aprovada a filiação do servidor Francisco Carlos Soares 
Costa, Técnico Administrativo. Esse servidor solicitou ajuda à Aságuas, via e-
mail, para verificar junto à SGE o motivo de sua solicitação de redução de carga 
horária não ter sido atendido. O diretor Tomé informou que entrou em contato 
com a SGE e obteve a informação de que o referido pedido do servidor foi 
sobrestado a pedido do Diretor Oscar Cordeiro Neto. Segundo a SGE o Diretor 
Oscar entrará em contato com o chefe do servidor para verificar a 
admissibilidade do pleito, uma vez que há outro pedido semelhante para a 
mesma unidade organizacional. 

Mudança de Blocos: Foi adiada a mudança para os novos blocos da ANA. 

 

Deliberações: 

Conta da Aságuas: Foi aprovado que será sacado um valor de R$ 20.000 (vinte 
mil reais) da conta da Aságuas, para ser repassado à nova gestão que assumirá 
em outubro deste ano. Esse dinheiro será utilizado para o pagamento dos gastos 
correntes da associação (advogados, contabilidade, estagiário, etc.) enquanto 
os novos diretores regularizam a situação das contas nos bancos. 

Plano Estratégico da ANA: Ficou decidido que será enviado e-mail a todos os 
associados com o intuito de verificar se há algum servidor que queira participar 
das reuniões do comitê organizador do plano estratégico. Isso se deve ao fato 
de a Aságuas ter recebido convite, por parte da ANA, para participar desse 
planejamento. 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h. 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 da ASÁGUAS 

 


		2018-09-26T11:22:23-0300
	FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA:52452000159




