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29a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 23 de junho de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge Thierry Calasans, e Tomé Farias Siqueira 
Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra, Lucas de Almeida Alves, e 
Francisco Rogerio de Oliveira. 

Convidados: George Santos (associado), e Camila Andrade, psicóloga representante da STAG, 
responsável pela seleção dos candidatos. 
 

Informes: 

• A representante da STAG, Camila, fez um relato sobre o processo de contratação de 
estagiário. Ela informou que conforme a lista de atividades enviada pela ASÁGUAS, o 
perfil mais aproximado seria um estudante da área de Comunicação Social. Em seguida 
o diretor Thierry explicou sobre as atividades de cada diretoria. O período para 
efetivação da contratação será de aproximadamente 10 dias, após a definição e escolha 
do futuro estagiário. Esse processo de seleção final será realizado na sala da ASÁGUAS, 
com base em 4 candidatos pré-selecionados pela STAG (2 rapazes e 2 moças) com a 
presença da Sra. Camila e membros da diretoria. 

• A diretora Flávia, informou que o membro da BandANA, Marcos Bonfim enviará, hoje, 
sexta-feira, contribuições sobre o evento musical (concurso) proposto pelo associado 
George Santos. A diretora também informou que manterá contato com o George e o 
posicionará quanto às contribuições e sugestões da BandANA.  

• A diretora Fernanda se comprometeu a conversar com a Rita Piscoya, que também é 
membro da BandANA para deixa-la a par do projeto musical. 

• Sobre o Site da ASÁGUAS, a diretora Flávia informou que o diretor Cristiano fará o 
pagamento com seu cartão de crédito pessoal (tendo em vista que a Associação não 
possui cartão de crédito/débito) da mensalidade do domínio. O site será disponibilizado 
aos demais diretores para realização de testes. 

Deliberações 

• Ficou decidido que o valor da bolsa para o estagiário será de R$ 800,00 (oitocentos 
reais). O estudante escolhido também receberá o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 
reais) referente a auxílio transporte. Destaca-se que haverá um custo mensal de 
administração para a STAG no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e, somente no primeiro 
mês a ASÁGUAS pagará o valor de 640,00 (seiscentos e quarenta reais) referente às 
custas de contratação de um estagiário. 

• Decidiu-se também que será realizada a convocação de uma Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE, para deliberar sobre ação judicial (referente à obtenção de uma 
liminar para que os associados da Aságuas que não forem membros da ANER também 
possam ser contemplados com a decisão judicial em favor da ANER) com o tema de não 
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desconto da cota parte do auxílio creche, semelhante a ação que foi deferida a favor dos 
associados da ANER.  

• Por fim, foi aprovada a realização de um evento de boas-vindas para os Técnicos 
Administrativos. Tal ação se justifica pelo fato de que os servidores de outros cargos 
também tiveram uma recepção e até o momento não houve ação semelhante para o 
quadro de técnicos administrativos. 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 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 os 
presentes, vai por mim assinada eletronicamente. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS 
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