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74a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada segunda-feira dia 24 de setembro de 2018, das 11h15 às 12h15, 
na sede da Aságuas. 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães, Tomé Farias Siqueira 
Leitão, Francisco Rogerio de Oliveira e Jorge Thierry Calasans 
Membros Ausentes:  

Fernanda Cerqueira, Lucas de Almeida Alves e Flávia Carneiro da Cunha 
Oliveira 
 
Informes: 

Mensalidade da Aságuas:  

Foi dado baixa no débito de R$ 20,00 do associado Marcos André Baioco 
Porfírio, pois ele alega que já pagou e, tendo em vista tratar-se de débito antigo, 
ele não tem mais como obter comprovante de pagamento do banco. 

O diretor Tomé fez declaração, para fins de inscrição na academia Júlio Adnet, 
de associada da Aságuas para a servidora Nádia Eleutério de Souza Menegaz, 
passando despercebida a inadimplência da mesma. Ela será contatada para 
fazer o pagamento do débito, tendo em vista que a declaração emitida só tem 
validade se este débito for quitado (Art. 6º §2º do Estatuto da Aságuas: O 
exercício de qualquer direito pelo associado está condicionado à quitação de 
suas obrigações junto à associação). 

Sinagências: Houve um contato para que o Sinagências viesse a Aságuas ainda 
esta semana, com o intuito de se apresentar aos servidores da casa. No entanto, 
tendo em vista o final de mandato da atual diretoria, optou-se por deixar que essa 
reunião seja organizada pela próxima diretoria da Aságuas. 

ANER: Demonstraram interesse em montar uma central na ANA para apresentar 
seus serviços aos servidores da ANA que são também membros da ANER. 
Entramos em contato com os servidores perguntando se tinham interesse 
nesses serviços. Não houve interesse por parte dos servidores associados à 
ANER. 

Debate Técnico: O último debate técnico da 7ª Diretoria será na sexta-feira, 
28/09/2018 na sala de capacitação da SAS, com o tema “Qualidade de Vida no 
Ambiente de Trabalho”. Além disso será encomendado um lanche para o debate 
técnico e assembleia geral ordinária que ocorrerá em seguida. 
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Palestrante do debate técnico: 

Foi descartada a presença da advogada Chyntia Barcello, pois ela cobrou um 
valor muito alto para palestrar no 94º debate técnico. Seguem os valores 
cobrados: 

R$1.000,00 (um mil reais), acrescido de deslocamento de Goiânia – Brasília: 
R$500,00 (quinhentos reais). 

Cartilha demitindo preconceitos: R$15,00 (quinze reais) cada exemplar. 20 
exemplares: R$300,00 (trezentos reais) 

Valor total: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

Deliberações: 

Resultado do questionário: Foi decidido que o resultado do questionário feito 
para subsidiar o debate técnico servirá como base para um ofício que será 
encaminhado para a diretoria da ANA. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h15. 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 
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