
 
38a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 29 de setembro 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, Consuelo Franco 
Marra e Francisco Rogerio de Oliveira. 

 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, 
Tomé Farias Siqueira Leitão e Lucas de Almeida Alves. 

 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Convidada: Priscila Raquel de Oliveira Santana (ex-diretora Social adjunta) 

 

Informes:  

 

 A estagiária Vanessa informou sobre o orçamento de persiana feito com 

a empresa Ceará Persianas. Foi solicitado que sejam feitos mais dois 

orçamentos para comparação. 

 

 O diretor Thierry informou que fez a compra de 50 ingressos de cinema 

do Espaço Itaú (lote mínimo) e 100 ingressos Kinoplex (lote mínimo), 

conforme anteriormente deliberado. 

 

 O diretor Thierry e a convidada Priscila relataram a degustação feita na 

Casa Bonita para o Baile da ASÁGUAS. Para garantir uma melhor 

qualidade dos pratos e bebidas servidos no baile será necessária a 

compra de alguns ingredientes diferenciados, são eles: mostarda DIJON 

e polpa de frutas vermelhas congelada. Além disso, outros gastos extras 

estão previstos: Uber, espumante, doces e cerveja diferenciada. 

 

 A estagiária Vanessa ficou responsável por verificar como fazer a 

parceria com a Uber, Cabify ou 99. 

 

Deliberações: 

 



 
 Foi aprovada a refiliação do servidor Bruno Collischonn. 

 

 Ainda há um orçamento de armário pendente, foi decidido que o serviço 

será fechado com o orçamento mais barato. 

 

 Em relação à mediação da venda de camisetas com a logomarca da 

ANA, foi deliberado que será feita uma consulta por ofício. A venda só 

será iniciada mediante autorização expressa da ANA. Foi sugerido que 

os servidores que comprarem a camiseta assinem um termo de 

responsabilidade para não repassarem a mesma a terceiros. 

 

 Foi aprovado que a reunião do SICOOB aconteça, contudo, um novo 

horário será sugerido (11:30h ou 17:30h). A solicitação de abordagem 

nas salas antes da reunião foi vetada. Serão colocados banners na ANA 

e enviaremos um e-mail marketing para os associados. Vanessa entrará 

em contato com eles por e-mail para sugerir esses novos horários. 

 

 Como primeira proposta, o valor do baile girará em torno de R$80,00 

para associados adimplentes e R$100,00 para não 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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