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47a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quarta-feira dia 20 de dezembro de 2017, das 11h às 13h, na 
sede da Aságuas. 

 
Presentes:  
- Membros da Diretoria da Aságuas: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Jorge 
Thierry Calasans, Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira e 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros. 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Francisco 
Rogerio de Oliveira e Tomé Farias Siqueira Leitão. 
Estagiária: Vanessa Jardim. 
 
Informes: 
 

• A estagiária Vanessa informou que o associado Matheus Marinho 
solicitou por e-mail a compra de uma nova mesa de ping-pong com 
raquetes e rede. Foi solicitada a pesquisa de preço da mesa tanto usada 
como nova, bem como uma mesa de pebolim, ambas com capa para 
proteção. A manutenção ficaria sob a responsabilidade daqueles que as 
utilizam. 
 

• Thierry sugeriu uma mensagem de fim de ano para todos os associados, 
apresentando um balanço do que aconteceu este ano na associação e 
desejando boas festas. 
 

• Como não haverá reuniões de diretoria durante o recesso, foi decidido 
que a estagiária Vanessa não precisará vir à ANA no período de 26/12 a 
05/01, mas ficará responsável por monitorar o e-mail remotamente. 
 

• A diretoria fez uma primeira versão da previsão de gastos de 2018. 
 

• Será feito um churrasco de confraternização no meio do ano com metade 
do orçamento previsto para festas. 
 

• Será enviado um e-mail ao diretor social Lucas de Almeida Alves para 
convidá-lo a participar da próxima reunião, em 19/01/2018 e confirmar se 
retomará as atividades e responsabilidades da Diretoria Social. 
 

• Os diretores gostaram das salas que estão nos oferecendo no bloco N, 
querem pedir uma terceira sala para usar de depósito. Uma possibilidade 
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é deixar a sala, na qual ficará a mesa de reuniões, aberta nos horários de 
intervalo para os associados assistirem televisão ou jogar xadrez, por 
exemplo. 
 

• O diretor Thierry sugeriu a convocação de uma AGE no início do ano 
para, dentre outros, propor alterações no estatuto da associação, criar 
uma sexta diretoria (de esportes), colocar a possibilidade de votar por 
procuração, desconto (ou remissão) na mensalidade dos associados 
aposentados e reajuste da mensalidade. Este assunto será retomado e 
discutido entre os diretores no início de 2018. 
 

 

 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo 
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