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68a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 20 de julho de 2018, das 15h00 às 16h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Jorge Thierry Calasans, Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães e 
Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogerio de Oliveira e Tomé Farias 
Siqueira Leitão 
 
Membros Ausentes:  

Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros e Lucas de Almeida Alves. 
 
Informes: 

Eleições para a próxima diretoria: O diretor Thierry informou os nomes dos 
associados que se dispuseram a compor a Comissão de Eleição para a 8ª 
Diretoria. São eles: Flávia Simões Ferreira Rodrigues, Marco Alexandro Silva 
André, Marcus André Fuckner, Márcio Bomfim Pereira Pinto, Helvécio Mafra, 
Priscila Raquel e Vinicius Vieira Soares.  

MP do saneamento: A diretora Flávia recomendou que a demanda da senhora 
Karina Dino em solicitar referendo da Aságuas com relação às manifestações 
contra a Medida Provisória do saneamento (MP 844/2018) não fosse 
encaminhada aos associados, tendo em vista que a solicitação foi feita por 
pessoa individual e não por instituição. 

Aquisição de sacolas e caixas: Quanto à aquisição de caixas e sacolas para 
utilização na CSA, decidiu-se comprar as caixas na empresa Natural Brasil, no 
valor individual de R$ 23,90 a unidade. O Diretor Tomé ficou de confeccionar a 
forma para aposição da marca da Aságuas em cada caixa. 

Debate técnico: O diretor Cristiano ficou de comprar a passagem do Senhor  
Wladimir Antônio Ribeiro, convidado para participar do debate técnico que terá 
como tema o Saneamento e as novas atribuições da ANA. A diretora Consuelo 
entrará em contato com a secretária do convidado para saber detalhes como 
dias de hospedagem, horário de chegada etc. a diretora Flavia fará a abertura, 
a associada Cristina de Sá Oliveira será a moderadora.  

Xadrez OlimpiANA: O diretor Rogério solicitou e foi aprovada a doação de 
troféu para premiação do xadrez. Serão adquiridas a plaqueta para colocar no 
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troféu, além de duas medalhas para o segundo e o terceiro colocado do 
campeonato. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta 
reunião, a mesma foi finalizada às 16h. 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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