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27a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 09 de junho de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Tomé Farias Siqueira 
Leitão. 

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

Outros: Associado George Victor Costa Santos e Sra. Silvia Mesquita (empresa STAG – para 
contratação de estagiário) 
 

Informes: 

• A diretora Consuelo informou que foi procurada pelas associadas, técnicas, Clarissa e 
Camila Matias que informaram que, apesar de terem autorizado, não estão sendo 
descontadas de seus pagamentos as contribuições para a Asaguas; 

• As diretoras Consuelo e Fernanda relataram a reunião com a Cosus e os outros órgãos 
do complexo sobre a Festa Junina e informaram que a mesma foi marcada para o dia 21 
de julho, que não irá haver venda de cartelas de bingo mas sim sorteio de brindes, que 
as barracas serão, formalmente, de cada associação/sindicato que participa da 
organização e que a Enap será contatada para participar de mais ações sociais e 
ambientais em parceria com a ANA e que foi solicitado aos representantes presentes na 
reunião que consultassem sobre a viabilidade de uma parceria na parte de esportes e 
competições. Será marcada uma nova reunião para tratar dos temas sendo que a 
participação financeira da Asaguas será de R$ 1.000,00. 

• O diretor Tomé informou que está responsável pelas tratativas referentes ao patrocínio 
do Interagências mas que não teve ainda nenhum resultado sobre a entrega do Ofício à 
Caixa e que irá fazer a entrega hoje ou na segunda-feira. 

• A diretora Flávia apresentou novamente o site da Asaguas e informou que já resolveu a 
questão do domínio juntamente com o ex-diretor Helvécio; 

• A diretora Consuelo informou que recebeu e-mail de associado acerca do documento 
próton 32498/2017 que trata de decisão liminar que orienta que a ANA se abstenha de 
descontar dos associados da ANER as parcelas referentes a auxilio escolar e creche; 

• A Sra. Silvia Mesquita, representante da Empresa Stag apresentou a empresa e as 
formas de contratação e trabalho da empresa e de estagiários, dando as opções e 
respondendo a todas as perguntas dos diretores. Informou que a empresa cobra, 
mensalmente o valor de R$ 80,00 para administrar todos os serviços administrativos e 
burocráticos referentes ao estagiário e ao estágio, que o estagiário deve ser 
supervisionado e que, para o recrutamento, a empresa cobra 80% do valor da 
remuneração do estagiário. Informou ainda que, para uma jornada diária de 4h é 
importante o pagamento de auxílio transporte e, para jornada acima disto, seria 
importante também o pagamento de auxílio alimentação. 
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• O associado George Victor apresentou seu projeto chamado de MusicANA o qual foi 
bastante elogiado pelos membros da diretoria da Asaguas que se manifestaram 
favoráveis ao projeto; 

 

Deliberações 

• Os diretores Fernanda e Cristiano ficaram de verificar o que está acontecendo com as 
contribuições das associadas Clarissa e Camila Matias e entrar em contato com as elas 
para resolver; 

• A diretora Fernanda e o diretor Cristiano ficaram de dar uma posição ainda hoje sobre 
o cartão de crédito da Aságuas para ser usado em questões como a hospedagem do 
site que só pode ser pago com cartão; 

• A diretora Consuelo foi autorizada a adquirir um mouse sem fio para uso junto com o 
notebook da Asaguas; 

• Ficou decidido que a Asaguas, por meio de seu diretor Tomé, irá encaminhar consulta 
ao escritório de advocacia acerca da aplicabilidade e pertinência de se entrar com uma 
ação em favor de seus associados nos mesmos moldes da ação movida pela ANER e a 
diretora Consuelo irá encaminhar e-mail aos associados informando sobre esta 
providência. 

• Foi solicitado aos diretores que fizessem uma lista de atribuições para o estagiário para 
que fosse repassado para a empresa Stag, pelo diretor Tomé, para que fosse definido 
que tipo de curso atenderia melhor à demanda. 

• Ficou de ser decidido pela diretoria da Asaguas qual o valor da remuneração do 
estagiário, qual a carga horária – de 4 ou mais horas e como será feita a supervisão, 
tendo em vista que se trata de complementação dos estudos; 

• A diretora Flávia ficou de contatar os músicos da BandANA para conversar e apresentar 
o projeto da MusicANA e convidá-los para a próxima reunião, juntamente com o 
associado George para verificar o melhor modelo para a primeira edição tendo em vista 
que esta atividade não estava prevista no planejamento anual aprovado pela AGO. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 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 eletronicamente. 

 

 
Consuelo Franco Marra 

Diretora Técnico Científica da ASÁGUAS 
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