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28a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 14 de junho de 2017, das 11h às 12h00h, na sede da Aságuas. 
 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de 
Castro Medeiros e Jorge Thierry Calasans. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra, Lucas de Almeida Alves, 
Francisco Rogerio de Oliveira. Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Tomé Farias Siqueira Leitão. 
Convidados: George Santos (associado). 
 

Informes: 

• O associado George detalhou um pouco mais a sua proposta de concurso MusicANA e 
qual o tipo de apoio que espera da Aságuas (providências quanto a estrutura de som e 
palco e contratação/convite de jurados). O associado foi orientado a entrar em contato 
com os colegas, notadamente Rita Piscoya e Marcio Bonfim, que participam da 
BandANA. 

• A Aságuas foi convidada a participar e apoiar a festa julina que será realizada no 
complexo do SPO. Foram relatadas as decisões decorrentes da última reunião com os 
organizadores, incluindo COSUS, sendo a principal a definição da data da festa: dia 21 
de julho. 

• O diretor Thierry sugeriu que fosse organizada uma festa para recepção e 
confraternização dos colegas concursados de nível técnico que, após cerca de 2 anos 
de luta, conseguiram finalmente serem chamados de forma a preencher todas as vagas 
do concurso. Solicitou ao associado George que consultasse os colegas técnicos sobre 
a preferência de confraternização: diurna (churrasco) ou noturna (jantar dançante). 

• O diretor Thierry informou que já havia enviado à empresa SPOT a lista das atividades 
a serem realizadas pelo futuro estagiário e que a próxima reunião de diretoria da 
Aságuas contaria com a presença de representante da empresa para definir os detalhes 
do perfil profissional desejado. 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 12h00. 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 


		2017-06-27T11:51:33-0300
	JORGE THIERRY CALASANS:10108554848




