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59a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 5 de abril de 2018, das 11h às 13h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Fernanda 
Cerqueira de Castro Medeiros; Tomé Farias Siqueira Leitão e  Francisco Rogerio 
de Oliveira. 
Ausentes: Diretores: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Cristiano Cária 
Guimarães, Lucas de Almeida Alves e Consuelo Franco Marra.   
Convidados: Pollyana, Nathan e Gustavo (candidatos à vaga de estágio para 
entrevista) 

 
Informes: 

• Reunião com Sinagências: O diretor Thierry relatou sobre a reunião 
ocorrida em 11/4/2018 na sede do sindicato, em Brasília que teve por 
objetivo unificar as propostas dos servidores para emendas ao Projeto de 
Lei Geral das Agências de Regulação, PL6621. Participaram  
representantes do Sinagências e das Associações das Agências 
Nacionais de Regulação. 

 
 

• Comunidades que Apoiam a Agricultura - CSA: O tema será tratado na 
próxima reunião, quando da presença da diretora Consuelo, à frente, 
pela Aságuas, dessa parceria. 
 

• Festa (Churrasco): O diretor Lucas ficou de trazer todas as informações 
acerca da organização do churrasco da Aságuas, a realizar-se no dia 
25/5/2018 na Mansão Monte Viedra, na reunião da semana que vem. 
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• Entrevistas: Foram entrevistados os seguintes candidatos a vaga de 

estágio na Aságuas: Pollyana F. da Fonseca, Nathan Façanha Cares e 
Gustavo Azevedo.  
 

Deliberações: 

 
• Festa junina: A Aságuas foi solicitada para apoiar a Festa Junina do 

complexo SPO. Este ano, decidiu-se por dar prioridade, na exploração 
das 2 barracas da Aságuas destinadas à venda de bebidas e comidas, 
aos associados. O diretor Lucas vai cotar o valor do aluguel das mesas e 
cadeiras e a Aságuas vai disponibilizar até R$ 600,00 para o referido 
aluguel. Disponibilizará também as suas tendas para uso no evento. Em 
contrata partida, deverá ser afixado um banner com os dizeres “A 
Aságuas apoia este evento”. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, Jorge Thierry 
Calasans, Diretor Executivo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata 
que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por 
mim assinada eletronicamente. 
 
 
 
 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo da ASÁGUAS 


		2018-09-03T11:22:02-0300
	JORGE THIERRY CALASANS




