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16a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 23 de fevereiro de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge Thierry Calasans, e Tomé Farias Siqueira 
Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, e Francisco Rogerio de Oliveira. 
Marcus André Fuckner, e Priscila Raquel de Oliveira Santana 

1. PESSOAL 

 Foi informado que mais 20 Técnicos Administrativos serão nomeados para tomar posse 
em breve. Debateu-se que a nomeação se deve, em parte, em decorrência da solicitação 
feita pela Aságuas ao Diretor Presidente da ANA por ocasião da reunião ocorrida no dia 
10 de novembro, das 14h30 às 15h30, na sala do Diretor Presidente da ANA. A 
ASÁGUAS deverá providenciar kit contendo material de divulgação sobre Associação e 
formulários de filiação. 

 

2. INSTITUCIONAL 

 No próximo mês ocorrerá a 1ª Assembleia Geral Ordinária da 7ª Gestão da ASÁGUAS, 
e a convocação deverá acontecer na próxima semana, para cumprimento de prazo 
regimental. Uma pauta dessa reunião deverá ser composta por sugestões de todos os 
diretores. 

 A previsão orçamentária para o ano de 2017 foi analisada pelos diretores e foi cogitado, 
que devido à demanda prevista de gastos, poderemos ter como item da pauta da 1ª AGO 
uma atualização do valor da mensalidade. Também, foi observado o alto valor gasto com 
o escritório de advocacia, sendo questionado o custo benefício. 

 O tema sobre a realização da primeira Festa Junina das Agências Reguladoras foi 
debatido, mas há consenso entre todos os diretores que esse não é o momento 
adequado para a Associação engajar em mais uma despesa. Esse tema será debatido 
em momento posterior, com a presença de mais diretores. 

 A diretora Consuelo sugeriu que uma vez que será feita consulta aos servidores sobre 
a redução da jornada de trabalho que este assunto seja incluído no debate técnico do 
Luciano, sobre o assunto “Teletrabalho”. 

 O diretor Cristiano informou que o ex-diretor Fabiano o está auxiliando na confecção de 
boletos com os valores pendentes, da gestão passada. Informou que em breve esse 
serviço será concluído e os boletos enviados aos associados. O diretor chamou a 
atenção para a necessidade de que seja definida a situação da falta de cobrança do mês 
de setembro de 2016 e sugeriu que este seja item da pauta da próxima assembleia. 

 A diretora Flávia apresentou a primeira versão do novo site da ASÁGUAS. Ela explicou 
que o site está com a estrutura pronta, faltando alguns ajustes e inclusão de mais 
informações. Em face disso, a diretora Flávia solicitou que cada diretoria enviasse um 
resumo contendo a atuação ou atividades desenvolvidas. Também solicitou fotos com o 
tema água e fotos pessoais dos diretores, para identificar a diretoria atual. 
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 Ficou decidido que a Associação solicitará a alguns ex-diretores a colaboração para 
escreverem um histórico da ASÁGUAS, inclusive com fotos, para compor o novo site. 

 Ficou aprovado que apesar dos diretores receberem demanda de associados no e-mail 
institucional da ANA, a resposta deverá ser sempre pelo e-mail da ASÁGUAS (gmail). 

 

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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