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17a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 9 de março de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana, e Tomé Farias Siqueira 
Leitão. 

 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Flávia Carneiro da Cunha 
Oliveira, Francisco Rogerio de Oliveira, e Jorge Thierry Calasans. 

 

 O diretor Marcus informou que teve acesso ao novo site da ASÁGUAS, apresentado pela 
diretora Flávia. 

 Ficou decidido que não será possível haver a anistia de débitos anteriores em relação 
as mensalidades vencidas. O diretor Cristiano informou que os boletos já estão sendo 
gerados e serão enviados aos associados. 

 A diretora Consuelo sugeriu reduzir a quantidade de lanche servido nos debates 
técnicos, a proposta é comprar pela média de público presente, fixada inicialmente em 
20 (vinte) pessoas. 

 Foi decidido que a ASÁGUAS enviará aos associados uma pesquisa para ouvir a opinião 
sobre qual tipo de grande evento poderá ser realizado no segundo semestre de 2017. 
Esse assunto será retomado em pauta nas próximas reuniões. 

 Sobre a posse dos novos técnicos, ficou decidido que serão entregues kits contendo um 
exemplar do estatuto e formulário de filiação. Essa entrega será em momento oportuno 
quando todos os técnicos estiverem reunidos. 

 A diretora Consuelo informou sobre uma possível parceria da ASÁGUAS e COSUS em 
relação a apresentar aos associados e demais servidores o projeto de CSA (Comunidade 
Sustenta o Agricultor) que existe na região do ribeirão Pipiripau no DF e onde a ANA tem 
um projeto do Programa Produtor de Água. Este assunto deve ser tratado em reunião 
com a COSUS.  

 O diretor Marcus enviará e-mail para os associados, lembrando sobre a importância de 
todos contribuírem enviando sugestão à ANA sobre o tema “redução da jornada de 
trabalho”. 

 A diretora Consuelo fez um relato do evento ocorrido na ANA sobre o tema “gênero”, 
ressaltou que houve a participação e a interação de um grande grupo de servidores e 
colaboradores. 
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Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. 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. 

 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS 
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