
                                                          

 

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

Realizada quarta-feira dia 23 de novembro 2016 

 

Presentes: Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco Rogério de Oliveira, Jorge Thierry 
Calasans, Priscila Raquel de Oliveira Santana, Lucas de Almeida Alves e Tomé Farias Siqueira Leitão 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães 
Pereira, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Marcus André Fuckner. 

 

 

1. PESSOAL 

 O diretor Thierry confirmou a vinda de representantes do escritório Roberto e Mauro 
Advogados à reunião do dia 2 de dezembro, a acontecer no auditório Flávio Terra Barth. 
Também informou a vinda de representante da ANER para esclarecer dúvidas no tocante 
à atuação da ANS na regulação dos planos de saúde. 

 O diretor Thierry explanou sobre a reunião que houve com os servidores para debater 
acerca da proposta sobre a alteração da Lei nº 9.984/2000 para incluir competências 
regulatórias na área de saneamento, e do Projeto de Lei do Senado (PLS)  nº 52, de 2013, 
do Senador Eunício Oliveira, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social 
das Agências Reguladoras. Ele sugeriu a criação de uma comissão formada pelos 
membros atuais da diretoria da Aságuas e antigos diretores executivos (titular e suplente) 
da Associação. Essa comissão ficará responsável por encaminhar proposições sobre os 
temas debatidos. Foi aprovada por todos os diretores a criação da referida comissão. 

 O diretor Rogério informou sobre a necessidade de termos uma lista atualizada com os 
nomes de todos os servidores associados. O diretor Thierry solicitará à Coordenação Geral 
de Gestão de Pessoas a lista de todos os servidores. 

 

2. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 Foi realizada a contagem da venda dos convites, até o momento somam-se 102 convites. 
A diretora Fernanda enviará mais um e-mail aos associados, convidando-os a participarem 
da festa de confraternização. O diretor Lucas ficou responsável por contratar um 
profissional para trabalhar como segurança do local. 

 

3. GERAIS 

 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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