
                                                          

 

9a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 2 de dezembro 2016 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Priscila Raquel de Oliveira Santana e Francisco Rogério de 
Oliveira. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Lucas de Almeida 
Alves, Tomé Farias Siqueira Leitão e Marcus André Fuckner. 

 

A diretora Consuelo informou que em contato com a Magaly da Cosus ficou sabendo que a mesma 
está com dificuldades na efetivação do projeto Natal Solidário que, neste ano, está ameaçado de não 
acontecer devido à baixa adesão. Ficou então acertado que a diretoria da Aságuas irá ajudar na: 
arrecadação, divulgação e, se for necessário com cestas básicas até o valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais). As diretoras Consuelo e Priscila ficaram de avisar a Magaly e efetivar as formas de apoio na 
arrecadação e divulgação. 

 

O diretor Thierry informou, com relação ao Ofício para a Gegep solicitando informações sobre os 
servidores (ofício nº 017/2016/ASAGUAS 7), que estas já haviam sido providenciadas. A Gegep está 
apenas aguardando, para a resposta formal à solicitação da Aságuas, o aval da Chefia de Gabinete 
do Diretor Presidente. O diretor ainda informou que, em contato telefônico com o Chefe de Gabinete, 
este solicitou, para futuras liberações de salas e servidores, que as reuniões e debates com 
associados ocorram no final da tarde, após as 17h, para não haver prejuízo das atividades laborais 
dos mesmos. 

 

O diretor Rogério solicitou que todos os documentos da Aságuas para a ANA sejam protocolados 
via e-protocolo e que qualquer dúvida é para entrar em contato com ele. 

 

O diretor Rogério comunicou que entrará de férias por duas semanas e que o diretor Tomé ficará 
responsável por suas atividades. 

 

O diretor Rogério se comprometeu a encaminhar uma listagem atualizada de todos os associados. 

 

Para o período de final/início de ano a escala de trabalho/folga/recesso/férias dos diretores ficou 
assim: Thierry, sai após o Natal (dia 26/12) e retorna dia 17/1; Fernanda, tira o recesso do ano novo 
e férias de 9 a 18/1; Priscila, sai dia 12/12 e retorna dia 18/1, Cristiano, sai dia 14/12 e retorna dia 2/1, 
Consuelo, recesso de Natal e Lucas está de licença médica até março. 

 

A diretora Fernanda apresentou a prestação de contas dos convites vendidos para a festa de 
confraternização apurando que foram vendidos 132 convites, pagos por associados, sendo que, 
destes 6 foram para crianças. Sobraram 15 ingressos, com 135 entregues e, destes, 3 foram de 
crianças menores que não pagaram. Estavam faltando um depósito de 2 ingressos vendidos pela 
diretora Priscila os vendidos com cheques pré-datados pela diretora Consuelo e, feitos estes 



                                                          

 

ajustes, tudo fecha sem pendências. O diretor Cristiano informou que todos os pagamentos 
referentes à festa foram feitos. 

 

O diretor Rogério informou que o diretor Tomé está fazendo a pesquisa para a aquisição do 
Notebook da Aságuas. 

 

O diretor Thierry informou que a reunião sobre previdência e planos de saúde terá os slides 
disponibilizados para todos da ANA conforme negociação com a Ascom. 

 

Ficou decidido que será encaminhado, pelo diretor Cristiano, e-mail aos associados que tiveram 
problemas com a autorização para desconto da mensalidade no contracheque solicitando que seja 
feita uma nova autorização. Ficou de ser definido posteriormente o que será feito com os que não 
conseguiram ou não quiseram fazer a autorização para desconto no contracheque, para quitação dos 
débitos. 

 

A diretora Priscila ficou de verificar quem da Aságuas faria o acompanhamento da Corrida 
Interagências e o diretor Cristiano ficou de verificar os custos para aquisição de um cronometro para 
aferição do desempenho dos corredores. 

 

Foi comentado acerca da necessidade dos diretores avisarem com antecedência se vão ou não vão 
poder comparecer às reuniões sendo que ficou acertado com todos que, às sextas-feiras, das 11h00 
às 13h00 a prioridade deve ser dada às reuniões da Aságuas. 

 

O diretor Thierry informou que a Associação Cristã de Moços – ACM – não retornou o seu contato 
acerca de um possível convênio e que os ingressos de Cinema do Cinemark somente são vendidos 
com pacotes de 300 e que para a aquisição de um pacote está tentando contato com a Associação 
dos Servidores da ANEEL, que não retornou e vai tentar com associações de servidores de outras 
agências e do Ibama. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta reunião, a 
mesma foi finalizada às 13h. Eu, Consuelo Franco Marra, Diretora Técnico-Científica da Aságuas, 
lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por 
mim assinada. 

 

 

Consuelo Franco Marra 

Diretora Técnico-Científica da Aságuas 
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