
 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  CEP: 70.610-200 

 
49a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Consuelo Franco 
Marra, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Cristiano Cária Guimarães, Lucas de 
Almeida Alves e Tomé Farias Siqueira Leitão.  
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Francisco Rogerio de Oliveira e 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros. 
Estagiária: Vanessa Jardim. 
 
Informes: 
 

• Convênios: A diretora Flávia apresentou uma agência de convênios 
utilizada pela Polícia Federal. A estagiária Vanessa ficou responsável por 
entrar em contato com a Master Clin para verificar as condições. A 
estagiária Vanessa entrou em contato com novos convênios para 
conhecer suas condições, enviará um e-mail aos associados para 
manifestação de interesse e identificar demandas de novas parcerias. 

 
• Alteração dos dias de reunião: As próximas duas reuniões de diretoria 

serão realizadas às quintas-feiras, pois a diretora Flávia terá reuniões na 
casa civil às sextas. 
 

• Debates Técnicos: As diretoras Flávia e Consuelo elaboraram um 
questionário sobre o novo formato do debate técnico para verificar a 
aceitação dos associados e receber novas sugestões. Este formulário 
será enviado pela estagiária Vanessa e analisado antes da organização 
do primeiro debate. 
 

• Diretoria Social: O diretor Lucas, que estava afastado por questões de 
saúde, compareceu à reunião e informou que pretende continuar na 
associação desde que suas atividades não apresentem demandas aos 
finais de semana. 
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Deliberações: 
 

• Apresentação à nova diretoria da ANA: Foi decido que a associação 
enviará um ofício solicitando agenda com a nova Diretora Presidente da 
ANA, para apresentação da Aságuas. 
 

• AGO: Foi decidido que as pautas levantadas na reunião anterior serão 
discutidas na Assembleia Geral Ordinária, para não marcarmos duas 
assembleias em um período tão curto. A data sugerida para realização 
desta assembleia é dia 13 de março de 2018 às 17h30 (em segunda 
chamada).  

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. Eu, Jorge Thierry 
Calasans, Diretor Executivo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata 
que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por 
mim assinada eletronicamente. 

 

 

 

 

 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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