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57a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 29 de março de 2018, das 11h às 13h, na sede 
da Aságuas. 

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

• Estagiária: Foi realizada entrevista com a candidata a estagiária da 
Aságuas Larissa Mangabeira. Indicada pela estagiaria Vanessa, Larissa 
cursa o 6º semestre do curso de Comunicação Social na UnB no período 
noturno. Tendo em vista que todo o processo de seleção e de contratação 
é feito por meio da empresa STAG, foi solicitado à Larissa que contate a 
empresa de forma a que sua candidatura seja encaminhada via STAG. O 
diretor Thierry informou já ter contatado a STAG e solicitado que 
iniciassem um processo seletivo para novo estagiário para a Associação. 
 

• Atas reuniões: o diretor Thierry alertou sobre a necessidade de, tendo 
em vista a saída da estagiária Vanessa, os demais diretores, em particular 
os diretores administrativos, passarem a elaborar as respetivas atas de 
reunião, incluindo as da reunião havida no dia 15 de março último. 
 
 

Deliberações: 
 

• Palestra sobre regimes de previdência e FunPresp: tendo em vista 
demanda de associados para esclarecimentos sobre o tema, decidiu-se 
agendar com os advogados da Aságuas uma apresentação a respeito. O 
Diretor Thierry ficou responsável por contatar os advogados e propor uma 
data para o evento. A priori, seria no dia 10 de abril de 2018, das 16h30 
às 18h, na Sala de Vidro (Bloco M do SPO) juntamente com representante 
do escritório Roberto Caldas, Mauro Menezes & advogados, Dr. Leandro 
Madureira Silva. A apresentação será seguida de debate referente a 
esclarecimentos aos servidores da ANA sobre o Funpresp e Previdência 
Complementar para servidores públicos e o evento é aberto a todos os 
servidores da ANA. A proposta é que seja computado como Debate 
Técnico da Aságuas. 
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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 
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