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21a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 20 de abril de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogerio de Oliveira, Jorge Thierry 
Calasans, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana, e Tomé Farias Siqueira Leitão. 

 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves.  

 

 Foi debatido sobre a possível saída do Auditor da ANA, caso isso se concretize há 
preocupação da ASÁGUAS, principalmente sobre a cautela da escolha de uma nova 
pessoa responsável pelas auditorias, tendo em vista os processos que estão sendo 
auditados. A ASÁGUAS zela pela continuação do zelo nos processos de auditoria e 
sempre defenderá a transparência e o compromisso com o bem público. 

 Abordou-se a necessidade da ASÁGUAS se reunir com o Diretor Presidente da ANA 
para tratar sobre a possível saída do Auditor e se a ANA indicará uma nova pessoa para 
ocupar o cargo. 

 O Escritório de Contabilidade ainda não passou as informações sobre os custos para a 
contratação de um apoio administrativo para a ASÁGUAS. 

 A diretor Marcus realizou visita aos novos prédios que estão sendo construídos para a 
ANA. Ele relatou que as obras estão em estágio adiantados e a previsão é para entrega 
ainda esse ano. Foi ressaltado que a prioridade de ocupação será para as unidades 
organizacionais que hoje estão no SIA. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, Diretor 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  

Diretor Administrativo da ASÁGUAS 
 
 


