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18a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

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

 

Presentes: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana, e Tomé 
Farias Siqueira Leitão. 

 

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

 

 A ASÁGUAS recebeu um abaixo assinado de alguns servidores solicitando ações da 
Associação quanto o assunto de desconto sindical apresentado pelo Sindicato Nacional 
dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação – Sinagências e pela União 
Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil – UNSP. Conforme relato do diretor 
Marcus, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP informou que os dois 
pedidos de desconto da contribuição sindical foram arquivados, baseando-se na decisão 
do Ministério do Planejamento. 

 Ficou decidido que a diretora Priscila apresentará uma minuta do formulário com a 
pesquisa sobre as opções de confraternização da ASÁGUAS (Churrasco ou Baile). Essa 
pesquisa será enviada a todos os associados via ferramenta de pesquisa online gratuita 
(SurveyMonkey). 

 A diretora Flávia informou que entrará em contato com o Sr. Bruno Marin para obter o 
registro de domínio do novo site da ASÁGUAS. 

 A reunião com o Diretor Presidente da ANA para tratar sobre os assuntos de Promoção 
e Progressão foi adiada para o dia 28/03/2017. 

 Conforme decidido pela AGO do dia 15/03/2017, iremos começar a pesquisa de custos 
sobre a possibilidade de termos um apoio administrativo trabalhando para a ASÁGUAS. 
A primeira iniciativa será entrar em contato com o Escritório de Contabilidade, outra 
iniciativa será perguntar no Fórum das Associações se há casos semelhantes e se 
alguma associação possui tal apoio administrativo. 

 A CGGEP informou que tem recebido várias sugestões de servidores sobre o tema 
“jornada de trabalho”. Está sendo elaborado, por parte da CGGEP um documento que 
será enviado ao Diretor Presidente da ANA, com todas as contribuições. 

 O diretor Marcus foi procurado pelo associado Jacson Dalfior, o qual informou sobre a 
necessidade de alteração na Resolução que aborda o tema “licença capacitação”. O 
próprio Marcus se prontificou a conversar com a servidora Isabel Mendonça, responsável 
pela área de capacitação na ANA. 

 Foi colocado em pauta o assunto que retrata a preocupação da servidora associada 
Rosana Evangelista, que informou à ASÁGUAS, via e-mail, a necessidade do complexo 
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do Setor Policial ter iluminação suficiente para que os servidores tenham mais segurança 
durante o período que exercem suas atividades físicas. Segundo a associada e também 
constatado pelos demais servidores que praticam caminhada ou corrida após o horário 
de expediente, está quase impossível de andar ou correr no complexo, pois os postes 
de iluminação são desligados, deixando o complexo numa escuridão total. A ASÁGUAS 
marcará reunião com o servidor Igor Martins, responsável pela Coordenação de 
Administração Predial.  

 Na próxima semana haverá uma recepção aos novos servidores que tomaram posse na 
ANA. Todos os novos Técnicos Administrativos receberão uma pasta da ASÁGUAS, 
contendo um exemplar do regimento e formulário de adesão. 

 O diretor Cristiano informou que foi enviado a todos os associados os boletos de 
mensalidades pendentes. 

 Foi verificado o problema de vazamento que está ocorrendo na sala da Associação. O 
Senhor Werter de Araújo, responsável pela manutenção do edifício esteve no local e viu 
o alagamento que a chuva está causando na sala. Ele enviou uma equipe para efetuar 
os reparos no telhado. 

 A diretora Priscila apresentou o cartaz dos jogos Olímpicos da ANA – OlimpiANA, 
informou também que em breve será enviado à Caixa Econômica Federal o documento 
solicitando o patrocínio financeiro para realização do Interagências e OlimpiANA. 

 

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 
 
 


