
                                                          

 

11a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 16 de dezembro 2016 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge Thierry Calasans, 
Marcus André Fuckner e Tomé Farias Siqueira Leitão  

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira 
de Castro Medeiros, Francisco Rogério de Oliveira, Lucas de Almeida Alves e Priscila Raquel de 
Oliveira Santana. 

 

1. PESSOAL 

 A diretora Consuelo juntamente com a diretora Flávia irão elaborar o planejamento dos 
debates técnicos para o próximo ano. 

 

2. INSTITUCIONAL 

 O diretor Marcus ficou responsável de enviar um e-mail desejando um Feliz Natal a todos 
os associados, na oportunidade será enviado um cartão de natal eletrônico, o mesmo que 
foi entregue no jantar de comemoração de 15 anos de alguns servidores e junto aos brindes 
entregues no dia da confraternização. 

 Foi debatido sobre a forma que a Aságuas ajuda a Coordenação de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade – COSUS a realizar alguns eventos. Decidiu-se que a partir de 2017 a 
Aságuas não mais ajudará com quantia em espécie, mas toda contribuição será por 
fornecimento de produtos ou serviços. 

 

3. ESTRUTURA 

 A diretora Flávia ficou responsável de apresentar uma proposta para o novo site da 
Aságuas, o prazo estabelecido foi 16 de janeiro de 2017. O diretor Tomé apresentou a 
proposta comercial de formatação do site atual, elaborada pela empresa do Sr. Fernando 
Araújo, especialista em desenvolvimento de sítios na Internet.  

 O diretor Thierry informou que o endereço da sala da Aságuas será Bloco “L” Ala Central, 
Sala 114. 

 

4. GERAIS 

 O diretor Thierry informou que conversara com a gerente do Banco do Brasil sobre a 
possibilidade de a agência do banco não sair do complexo. A responsável pela agência 
informou que iria conversar com a Superintendência, mas a ordem era a retirada da 
agência em janeiro de 2017. O diretor também informou que a SAF/ANA entraria em 
contato com o banco para ver outra solução que não prejudicasse os clientes que utilizam 
a agência. 

 Devido os recessos, a próxima reunião ficou estabelecida para ocorrer no dia 20 de janeiro 
de 2017. 



                                                          

 

 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 

Diretora Administrativo Suplente da ASÁGUAS 
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