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66a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 07 de junho de 2018, das 11h30 às 12h, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Consuelo 
Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães e Lucas de Almeida Alves 
 
Membros Ausentes:  

Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogerio de Oliveira e Tomé Farias 
Siqueira Leitão. 
 
Estagiário: Nathan Façanha Cares 

 
Informes: 

Alteração de pauta: Foi decidido que para a assembleia geral, haverá uma 
inversão de pauta, uma vez que os advogados terão que se retirar antes do 
termino da reunião. 

 

Deliberações: 

Mesa de Pebolim: Foi deliberada a compra da mesa de pebolim com o 
orçamento do Olimpiana, e juntamente com a mesa será providenciada uma 
capa para sua proteção. 

Aluguel de Tenda: Foram pedidas tendas para os participantes do jiu-jitsu 
usarem durante a OlimpiAna. Foi deliberado o aluguel das tendas para a 
proteção do tatame e dos atletas contra o sol. 

Nova Sala da Aságuas: A Aságuas decidiu aceitar a sala no novo prédio da 
ANA (bloco “O”), e será também solicitada uma sala que sirva de depósito para 
o material desportivo (e outros) da Aságuas. 

Debate Técnico: Será realizado um debate técnico com um tema votado pelos 
associados previamente por meio de um questionário.  
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Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h30. 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 
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