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67a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 12 de julho de 2018, das 9h30 às 10h30, na sede 
da Aságuas. 

 
Presentes:  

Membros da Diretoria da Aságuas:  

Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, Consuelo 
Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Membros Ausentes:  

Rogerio de Oliveira e Lucas de Almeida Alves 

 
Estagiário: Nathan Façanha Cares 

 

Informes: 

Caixas/Sacolas: A Aságuas vai adquirir as caixas e sacolas que servirão para 
o programa do CSA. As caixas serão de propriedade da Aságuas e serão 
emprestadas aos associados que precisarem utilizar para o programa do CSA. 
O Estagiário Nathan Cares ficará responsável pela pesquisa dos preços das 
caixas e sacolas, além de adesivos com o logotipo da Aságuas que serão fixados 
para identificação das caixas 

Debate Técnico: Após discussão e levando em consideração uma votação que 
foi feita com os servidores, o tema do debate será Saneamento. O debate 
acontecerá a princípio na última sexta-feira do mês e com o formato de roda-
viva. 

Internet: Para que a associação não continue usando da internet da ANA, foi 
discutido a compra de um modem. O Estagiário Nathan Cares está responsável 
por fazer um levantamento de preço de planos de internet. 

Deliberações: 

Empréstimo da Sala: A CCAPS/SAS pediu a sala da Aságuas emprestada para 
utilização entre os dias 8 e 10 de agosto. O empréstimo foi autorizado. O diretor 
Thierry ficou responsável pela relocação do estagiário durante esse período. 

Mesas de Pebolim/Ping Pong: Foi deliberada a compra de capas de proteção 

para as mesas de pebolim e ping-pong, para que não fiquem expostas à chuva. 
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E o diretor Lucas Almeida ficou responsável para identificar quem ficará 

responsável pelas raquetes do ping-pong e as bolinhas do pebolim. 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 10h30. Eu, Tomé Farias Siqueira 
Leitão, Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS, lavrei então a presente 
ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim 
assinada eletronicamente. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS 
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