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58a 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, Cristiano Cária 
Guimarães, Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, 
Consuelo Franco Marra e Francisco Rogerio de Oliveira. 
Ausentes: Diretores: Tomé Farias Siqueira Leitão e Flávia Carneiro da Cunha 
Oliveira.   
Estagiária: Vanessa Jardim. 

Convidados: Larissa Gonçalves (candidata a vaga de estágio) 

 
Informes: 

• Desconto em folha: A associada Viviane Inele cadastrou-se no desconto 
em folha e agora está adimplente. 
 

• Lanchonete: O associado Marcos Pufal enviou um e-mail sugerindo que 
a associação propusesse a criação de mais uma lanchonete no complexo, 
visto que, com a vinda dos servidores do SAI, a demanda aumentaria. 
Contudo, o restaurante fechará para reforma. Outra demanda foi 
recordada pela diretora Consuelo, a ideia é criar um refeitório para que as 
pessoas que trazem comida de casa possam fazer sua refeição 
confortavelmente, ela colocará isso em pauta na oportunidade de alguma 
reunião com a diretora presidente. 
 

• FAMA: o diretor Thierry sugeriu que colocássemos no site alguns 
documentos do FAMA onde há informações interessantes. A diretora 
Consuelo sugeriu que procuremos as pessoas que assinam estes 
documentos para promovermos debates técnicos sobre a privatização do 
saneamento. 
 

• Entrevista: Foi feita a entrevista com a candidata a vaga de estágio, 
Larissa Gonçalves.  
 

Deliberações: 
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• CSA: O evento do CSA foi aprovado pela diretoria, a intenção é que todo 
o complexo possa se beneficiar do serviço. 
 

• Vanessa: Foi decidido que a estagiária Vanessa ficaria “devendo” uma 
semana de trabalho para capacitar o novo estagiário na sua chegada. 

 

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 
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