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70a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 09 de agosto de 2018, das 11h às 12h, na sala 
217 do Bloco “B” da ANA. 

 

 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Jorge Thierry Calasans, Fernanda Cerqueira, Cristiano Cária Guimarães, Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogerio de Oliveira, Tomé Farias Siqueira 
Leitão, Consuelo Franco Marra e Lucas de Almeida Alves. 
 
Estagiário: Nathan Façanha Cares 

 
Informes: 

Capas: Foi entregue a capa errada para as mesas de ping-pong (foi entregue 
uma capa pequena, para mesa de pebolim). A empresa já foi contatada para a 
troca da capa por aquela do tamanho correto. 

Internet da Aságuas: O diretor Thierry apresentou uma proposta da operadora 
VIVO. Os demais diretores optaram por não assumir o contrato de 1 ano com a 
empresa, deixando que fique para a próxima diretoria decidir essa questão. 

 

Deliberações: 

CSA: Organizar, com a presença da Nathalia e Helvécio, uma reunião com os 
colegas cotistas e o pessoal do CSA. 

Debate Técnico sobre o tema “assédio moral”: Em decorrência de conversas 
informais com algumas das nossas diretoras, ficou decido que a Aságuas vai 
promover um debate com profissionais do direito e da saúde para uma conversa 
sobre insatisfação no ambiente profissional. Juntamente com o debate a diretora 
Flávia fará um(a) questionário/pesquisa para coletar subsídios para o debate, 
podendo assim definir a direção que o debate deve tomar. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, 
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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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