
                                                          

 

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

Realizada sexta-feira dia 21 de outubro 2016 

 

Presentes: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Consuelo Franco Marra, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogério de Oliveira, Lucas de 
Almeida Alves, Priscila Raquel de Oliveira Santana. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Jorge Thierry Calasans, Marcus André Fuckner e 
Tomé Farias Siqueira Leitão 

1. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 A diretora Priscila confirmou que o churrasco de confraternização será realizado em 
25/11/16 na mansão Monte Viedra. Em reunião com o Horácio, ele confirmou a 
liberação do pessoal no dia da festa a partir das 12 horas. 

2. SERVIDORES CEDIDOS E REQUISITADOS 

 Debateu-se sobre a legalidade da ação da Diretoria da ANA quanto ao corte de salário 
dos servidores que estão trabalhando em outros órgãos. O diretor Rogério sugeriu que 
se solicitasse um parecer jurídico dos advogados que prestam serviço para a Associação. 
Levantou-se a questão de necessidade de o servidor associado necessitar quitar os 
débitos para que possa usufruir dos seus direitos junto à Aságuas. Deliberou-se que seria 
feita reunião com o Chefe de Gabinete da ANA para tratar do assunto.  A reunião foi 
realizada no mesmo dia e o Sr. Horácio informou que os servidores em questão irão 
receber seus salários normalmente e que a ANA iria tratar da questão do retorno de tais 
servidores diretamente com os órgãos envolvidos. 
 

3. REFILIAÇÃO DAS SERVIDORAS 

 A diretora Fernanda informou que havia conversado com às servidoras Paula Giro e 
Izabel Mendonça e ambas aceitaram o fato de não ter sido aprovada a dispensa dos seus 
respectivos débitos. Com isso, decidiu-se que seria enviada correspondência para as 
duas para formalizar a questão e ao mesmo tempo informar os dados bancários para que 
houvesse o pagamento e após, a refiliação. A Fernanda já enviou os e-mails.  

4. GERAIS 

 Foi aprovada a compra de um notebook novo e o diretor Lucas ficou de verificar a 
aquisição de um aparelho de TV para auxiliar na realização das reuniões da diretoria. 
 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta reunião, a 
mesma foi finalizada às 12h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, Diretor Administrativo da 
ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos dos 
presentes, vai por mim assinada. 

 

 
Francisco Rogério de Oliveira 

Diretora Administrativo da ASÁGUAS 
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