
                                                          

 

12a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 27de janeiro 2017 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Francisco Rogério de Oliveira, Jorge Thierry Calasans, Marcus André Fuckner e 
Tomé Farias Siqueira Leitão e Andrea Araújo (convidada). 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Flávia Carneiro da Cunha 
Oliveira, e Priscila Raquel de Oliveira Santana. 

 

1. PESSOAL 

 O assunto sobre a regulamentação de jornada de trabalho reduzida foi debatido entre os 
diretores, ficou decidido que o diretor Thierry escreverá uma minuta de ofício a ser 
encaminhado ao Diretor Presidente da ANA, solicitando que esse tema seja levado para 
debate com todos os servidores. 

 Autorizada a divulgação entre os associados da proposta de seguro de saúde Amil pela 
Qualicorp, conforme contato do corretor Igor com a Associação. 

 Sobre o tema “Teletrabalho”, proposto pelo associado Luciano Meneses, a sugestão é que 
todos os servidores devem participar de um debate amplo e esse assunto deve ser enviado 
à diretoria da ANA no momento mais apropriado.  

2. CAPACITAÇÃO 

 Foi fechada a grade dos 10 debates para 2017 sendo que ficaram 2 na lista de espera 
(foram 12 inscrições no total para 10 vagas). O critério de seleção foi a ordem de chegada 
das solicitações. 

3. INSTITUCIONAL 

 Portaria ANA nº 54, de 29/1/2016 que compõe a comissão de acompanhamento das 
atividades relacionadas ao processo de construção dos novos blocos da Agência Nacional 
de Águas – ANA: a portaria foi alterada pela Portaria nº 21, de 19/1/2017, conforme 
solicitação da Aságuas, tendo sido substituído o nome do ex-diretor da Aságuas Wilde C. 
G. Junior pelo do atual diretor executivo suplente Marcus André Fuckner. Este já entrou em 
contato com o coordenador da comissão, Bruno Pagnoccheschi, se colocando à disposição 
para participar das eventuais reuniões e acompanhar o desenvolver das obras em 
referência. 

 Solicitação, por associados, de compra de rede para a quadra de tênis: a compra foi 
aprovada após apresentação de orçamentos efetuados pela associada Andrea Araujo 
Trindade. A rede de tênis para a quadra do complexo SPO será adquirida no modelo com 
proteção ultravioleta (maior durabilidade). Será também adquirido um cabo de aço para 
sustentação da rede. Valor total: até R$ 500,00. Andrea se responsabiliza por efetuar a 
aquisição. 

 Solicitação de orçamentos para aquisição de mesa de pebolim: Andrea se responsabiliza 
por efetuar as cotações. 

 Reunião com Magaly/Cosus para tratarmos da parceria entre ANA e ASAGUAS nas 
atividades previstas para 2017 pela Cosus/Gab/ANA: reunião agendada para segunda-
feira dia 30/1/2017 das 11h às 12h30 na sala da Aságuas; 



                                                          

 

 Autorizada a compra de 80 ingressos corporativos do Espaço Itaú de Cinema de 
Brasília (responsável por essa primeira aquisição: Thierry); 

4. ESTRUTURA 

 Verificar a possibilidade de se obter um telefone com ramal para a sala da Aságuas, bem 
como o controle remoto do ar condicionado e reparo da cortina. 

 Aquisição de frigobar para a sede da Aságuas: aprovada a compra sendo necessária 
realização de pesquisa de preços, inclusive de item usado, mas em bom estado de 
conservação. 

5. GERAIS 

 Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos 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 dos presentes, vai por mim assinada. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão 

Diretor Administrativo Suplente da ASÁGUAS 
 
 


