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26a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 1 de junho de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Tomé Farias Siqueira 
Leitão, e Jorge Thierry Calasans. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, e Francisco Rogerio de Oliveira,  
 

Informes: 

• O diretor Thierry informou que manteve contato com a representante da empresa STAG, 
e que na próxima sexta-feira haverá alguém da empresa para explicar sobre os 
procedimentos de contratação de estagiário. 

• A diretora Flávia, informou que disponibilizará o site da Aságuas para teste dos diretores, 
na próxima semana. 

• O diretor Thierry fez um breve relato sobre a reunião ocorrida na sede do Sinagências, 
no dia 29 de maio de 2017, juntamente com o diretor Tomé, os representantes da 
Aságuas ouviram do recém empossado presidente do sindicato, Sr. Alexnaldo Queiroz, 
as propostas da nova gestão 2017/2020, dentre essas o estreitamento de relação 
institucional entre a entidade e as agências reguladoras. 

• Os diretores Thierry e Consuelo fizeram um relato sobre a reunião com o diretor 
presidente da ANA, ocorrida no dia 30 de maio de 2017. Na oportunidade, os 
representantes das Aságuas foram convidados a ouvirem sobre as decisões que a 
direção da ANA está tomando em relação à jornada reduzida de trabalho. 

Deliberações 

• Festa Julina da ANA, a Aságuas recebeu e-mail da Sra. Magaly, Coordenadora de 
Gestão Ambiental e Sustentabilidade – COSUS, onde é solicitado apoio financeiro para 
a realização da Festa Julina. No próximo dia 7 de junho acontecerá reunião para 
deliberar sobre o assunto, as diretoras Consuelo e Fernanda estarão presentes. 
Conforme já relatado para a COSUS, a Aságuas não participará da organização da festa, 
nesse ano, isso se deve ao fato das ausências e da redução de diretores. A Aságuas 
somente fará o apoio financeiro para parte das despesas ainda a serem aprovadas em 
reunião. 

• Debates Técnicos, na última edição, ocorrida no dia 31/5/2017, com o tema 
“teletrabalho”, houve proposta dos participantes em levar o assunto para conhecimento 
de todos os servidores. A diretora Flávia informou que disponibilizará consulta eletrônica, 
onde os servidores irão opinar sobre o tema, respondendo perguntas. O resultado da 
pesquisa será divulgado a todos. 

• Por fim, foi aprovada a doação de 2 (dois) ingressos de cinema para a associada Ana 
Carolina Braz, da ASCOM/ANA. 
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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 eletronicamente. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS 
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