
 
40a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018) 

Realizada quinta-feira dia 19 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, Flávia Carneiro da 
Cunha Oliveira, Tomé Farias Siqueira Leitão, Consuelo Franco Marra e 
Francisco Rogerio de Oliveira. 

 

Ausentes: Lucas de Almeida Alves. 

 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes:  
 

 A diretora Consuelo sugeriu que sejam compradas cerca de 150 cervejas 

de marcas diferenciadas para o Baile da Aságuas. 

 

 Devido ao baixo número de interessados no convênio Odontomed, foi 

decidido que enviaremos novamente o e-mail de adesão ressaltando que 

o convênio não tem custos. 

 

 O diretor Thierry relatou os resultados da reunião ocorrida na sala de 

vidro, sobre convênios médicos e Previdência. A reunião teve presença 

expressiva de servidores e foi muito bem-sucedida.  

 

 Nesta semana o processo eleitoral da lista tríplice foi encerrado, os 3 

primeiros colocados receberam um e-mail de confirmação de interesse e 

todos responderam positivamente. Na próxima terça-feira (24/10) haverá 

uma reunião entre a Comissão Eleitoral e os três candidatos mais 

votados; uma das pautas é a possibilidade de convidar os 6 primeiros a 

participarem do debate, para que haja um diálogo mais diversificado. 

 

 O diretor Rogério relatou uma possível cobrança pelo sistema de votação 

da lista tríplice, este pagamento não foi discutido ou aprovado pela 

Aságuas. O diretor Thierry questionou o colega Helvécio em uma reunião 

da Comissão Organizadora a respeito dessa cobrança e este afirmou que 

não haveria qualquer tipo de cobrança à Aságuas sobre o sistema de 

votação. 



 
 

 O diretor Thierry informou que o armário deve chegar em 10 dias. 

 

 Com intuito de movimentar o site, a estagiária Vanessa ficou responsável 

por enviar um e-mail convidando os associados a anunciarem nos 

classificados. 

 

 A próxima reunião está marcada para dia 1º de novembro devido a 

indisponibilidade dos diretores, nessa data a “Visão Institutos 

Oftalmológicos” será convidada a propor parceria para a formação de 

convênio com a Aságuas. 

 

 A diretora Consuelo propôs que seja encaminhada correspondência aos 

associados para que nos encaminhem sugestões de instituições com as 

quais desejam que sejam feitos convênios. A diretora Flávia ficou de 

verificar uma empresa que presta serviços para a Associação dos 

Servidores da Polícia Federal de captação e disponibilização deste tipo 

de convênio a seus associados  

 

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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