
 
39a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 06 de outubro de 2017, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Cristiano Cária 
Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco Rogerio 
de Oliveira e Consuelo Franco Marra. 

 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, 
Tomé Farias Siqueira Leitão e Lucas de Almeida Alves. 

 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes:  
 

 O ofício pedindo autorização para venda de camisetas com a logomarca 

da ANA está pronto, estamos aguardando aval do Alexandre Amorim para 

ser protocolado. 

 

 O diretor Thierry informou que será organizada, em parceria com a 

CGGEP/ANA, uma reunião no dia 11 de outubro (quarta-feira), das 14h30 

às 17h00, entre os servidores da ANA e representantes da GEAP (que 

agora propõe um novo tipo de Plano de Saúde, sem coparticipação) e da 

FIPECQ. A reunião objetiva propor esclarecimentos e alternativas sobre 

planos de saúde, tendo em vista o encerramento do contrato com a AMIL 

(gerenciado pela AllCare). Também participarão membros da Diretoria da 

Aságuas e da GEGEP/ANA, bem como advogados da Aságuas 

especialistas na área de direito do consumidor. Haverá um advogado 

especialista em Direito Previdenciário, que fará uma apresentação e 

dirimirá dúvidas dos presentes sobre Regimes de Previdência e o 

FUNPRESP. 

 Festa de final de ano: Serão comprados de 20 a 30 cartões Uber no valor 

de R$25,00 cada, para serem entregues aos primeiros associados 

adimplentes que comprarem pelo menos 2 ingressos. Se tratando da 

venda de ingressos, a sugestão de preço a ser cobrado foi: R$ 70,00 para 

associados adimplentes, R$ 90,00 associados inadimplentes e R$ 120,00 

para não associados. O limite de compra em nome de cada associado é 

de 2 ingressos. Crianças abaixo de 8 anos não pagam e acima de 8 anos 

pagam normalmente. As 5 cortesias cedidas pelo espaço Casa Bonita 



 
podem ser utilizadas pelos diretores, este assunto ainda está a definir. No 

entanto, uma delas foi atribuída, por consenso, à estagiária Vanessa. 

 

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 

eletronicamente. 

 

Francisco Rogério de Oliveira 
Diretor Administrativo da ASÁGUAS 
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