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22a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 27 de abril de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 

Presentes: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco 
Rogério de Oliveira, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana e Tomé Farias 
Siqueira Leitão e os associados: Flávia Simões, Maria Cristina de Sá, Wilde Cardoso e Agustin Justo. 

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

 

 Com relação à greve geral decretada pelas entidades sindicais, foi deliberado que a 
Aságuas enviará um e-mail aos associados dando os seguintes encaminhamentos: a) 
solicitação dos dados dos servidores que participarão da paralisação para fins de futura 
negociação entre o sindicato, a Associação e a direção da ANA para fins de 
compensação das horas e não desconto do dia parado; b) concentração e mobilização 
dos servidores em 28/4/2017, a partir das 9 horas da manhã na praça das mangueiras 
no bloco L; c) a partir das 13 horas, saída para a Esplanada dos Ministérios. Ficou 
definido que iria ser feita uma faixa em nome da Aságuas em apoio ao movimento. O 
associado Wilde ficou responsável em providenciar a faixa. Foi deliberado que a 
Associação tentará entrar em contato com as demais entidades associativas ligadas ao 
meio ambiente para que os servidores representados por essas entidades se juntem aos 
servidores da ANA em algum local específico na Esplanada. Em contato telefônico com 
um diretor do Sinagências, o diretor Marcus informou que conforme a adesão dos 
servidores da ANA no movimento, aquele sindicato iria disponibilizar um ônibus para 
levar o pessoal aos Ministérios no período da tarde. 

 Quanto à reunião no Ministério do Meio Ambiente para discussão sobre a indicação de 
novos diretores para a ANA, o diretor Marcus informou que a reunião está marcada 
para o dia 2 de maio de 2017, às 17 horas, naquele Ministério. Irão representar a 
Aságuas o diretor Marcus, a diretora Consuelo e os associados Fredejan Pedrosa 
Pereira e Maria Cristina de Sá. 

 Foi definido que serão feitos esforços para pôr em funcionamento o site da Aságuas e 
conforme forem aparecendo as informações o site irá sendo atualizado.  

 Com relação à solicitação da Divisão de Patrimônio para que enviássemos a listagem de 
todos os bens da Aságuas para que aquela Divisão insira no sistema da ANA, foi decidido 
na reunião que o diretor Rogério responderá ao e-mail pedindo informações sobre essa 
solicitação e informando que devido a motivo de organização dos bens, não seria 
possível enviar a lista de imediato. 

 Com relação ao atendimento de solicitação de apoio financeiro para as equipes da ANA 
na participação da “15ª Edição da Corrida Volta do Lago”, foi deliberado que a Aságuas 
apoiaria. Não foi deliberado se a solicitação de apoio será atendida na íntegra. Isso será 
decidido após os solicitantes informarem o valor pretendido. 
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Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, Diretora Administrativo da ASÁGUAS, lavrei 
então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim 
assinada. 

 

 

 
Francisco Rogério de Oliveira 

Diretora Administrativo - ASÁGUAS 
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