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20a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 13 de abril 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, Consuelo Franco Marra e Tomé Farias Siqueira 
Leitão. 

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

 

 Em relação ao pagamento das mensalidades de setembro de 2016 e de débitos 
anteriores pelos associados, o diretor Cristiano informou que dos R$ 14.228,40 
referentes aos boletos com vencimento em 05/04, foram arrecadados R$ 5.420,91, 
totalizados até 11/04.  

 A certificação digital da Aságuas foi renovada, por 2 anos, na empresa AR Soluti, pelo 
diretor Thierry, na sede da empresa em São Paulo. 

 A Aságuas recebeu demanda do associado Leonardo de Almeida, por meio de correio 
eletrônico em 06/04/17, cobrando posicionamento a respeito dos fatos apontados no 
Relatório de Auditoria constante do processo ANA nº 2334/2016. A Aságuas convidou o 
associado e interessados para discutir o tema em conjunto nesta 20ª reunião ordinária 
da diretoria, porém não houve resposta e/ou comparecimento.  

 O diretor Marcus informou que foi protocolado, em 7 de abril, o Ofício nº 7/2017/Aságuas, 
solicitando melhorias no complexo do Setor Policial, com destaque para a questão da 
iluminação insuficiente à prática de atividades esportivas.  

 O diretor Marcus informou que foi protocolado pelo diretor Tomé o Ofício nº 
5/2017/Aságuas no edifício sede do Ministério do Meio Ambiente. O Ofício solicita 
audiência sobre o processo sucessório na diretoria da ANA, e até o momento a 
Associação não obteve uma resposta.  

 O diretor Marcus relatou que o Chefe de Gabinete da ANA, Horácio da Silva Figueiredo 
Júnior, orientou que todos os ofícios da Aságuas para a ANA sejam endereçados ao 
Gabinete do Diretor-Presidente e protocolados via e-Protocolo. 

 Foi colocado em pauta a paralisação que deve ocorrer no dia 28 de abril em protesto 
contra a reforma da Previdência, mudanças na legislação trabalhista e o projeto de 
terceirização, solicitada pela associada Camila Lopes de Oliveira. A diretora Flávia 
apresentou a convocação de paralisação divulgada pela CUT. Os representantes do 
Fórum de Associações de Agências Reguladoras foram contatados e não foi verificada 
nenhuma mobilização a respeito. Foi informado que para haver abono de ponto há a 
necessidade de formalização por parte do sindicato. Também não foi verificada na 
ocasião qualquer manifestação ou informação por parte do Sinagências e ANER.  
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 A Aságuas recebeu contato do associado Francisco Romeiro, via e-mail em 11/04/17, 
para tratar das mensalidades pendentes. O diretor Cristiano orientou a forma de 
pagamento, inclusive sobre a possibilidade de parcelar o débito.A servidora Maria Leonor 
Baptista Esteves compareceu à reunião para expor sua opinião sobre regras e 
procedimentos conflituosos adotados na ANA para a promoção e progressão dos 
servidores. Também demandou apoio para melhorias na Sala de Situação, como a 
inclusão de uma janela visando a salubridade do ambiente. A Associação orientou a 
servidora encaminhar um e-mail com todo o histórico existente para subsidiar uma futura 
ação da Aságuas neste sentido. 

 Foi colocada a necessidade de um levantamento, pela diretoria financeira, dos 
associados que possuem débitos e não estão com o desconto em folha ativo, para 
verificar se existe interesse em quitação ou desfiliação. 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. Eu, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Diretora Financeira – Suplente 
da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os 
presentes, vai por mim assinada. 

 

 

 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros 

Diretora Financeira - Suplente da ASÁGUAS 
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