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 46a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 15 de dezembro de 2017, das 11h às 12h, na sede 
da Aságuas. 

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

• A diretora Consuelo informou que, com a construção do bloco N, os 
setores a ANA mudarão de lugar e, por este motivo, a sala da Aságuas 
será realocada, a primeira proposta são duas salas no bloco N. 
 

• Foi solicitado a Aságuas uma colaboração financeira com o valor faltante 
no Natal Solidário. O diretor Thierry deu a sugestão de comprar panetones 
da Bauducco de 750gr aos terceirizados e oferecer um almoço com o 
dinheiro restante, sendo que a Aságuas poderia contribuir também com 
itens para o almoço (compra de refrigerantes, por exemplo). Foi realizada 
uma cotação na Super Adega para a compra dos 217 panetones (número 
correspondente ao total de servidores terceirizados) e verificou-se que 
com o valor arrecadado seria possível comprar o mesmo panetone para 
todos e sobrariam quase R$ 700,00 para organizar uma confraternização. 
A Aságuas ajudaria a organizar. Contudo, a Aságuas não obteve resposta 
da COSUS/ANA e a diretoria não aprovou a contribuição financeira direta. 
 

• Por hora não será feito mais nada no processo da lista tríplice. Quando 
os novos diretores assumirem os respectivos cargos, a Aságuas 
agendará uma reunião de apresentação. 
 

• Por fim, foi notada a volta à ANA do servidor Lucas de Almeida Alves, 
diretor social da Aságuas. No entanto, até o momento, ele não participou 
das reuniões da Associação. Decidiu-se questioná-lo formalmente se quer 
ou não assumir as atividades da respectiva diretoria ou se pretende se 
desligar da associação. 
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Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h. 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. 

 
 
 
 

Jorge Thierry Calasans  
Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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