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31a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 7 de julho de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 

 
Presentes:  

Membros da Diretoria da Aságuas: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, 
Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco Rogerio de Oliveira, Jorge Thierry Calasans e 
Tomé Farias Siqueira Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Lucas de Almeida 
Alves.  

Convidados: Vanessa Jardim C. de Freitas Braga, candidata a estágio na Aságuas. 
 

Informes: 

 Associados: Com relação à atualização da lista de associados, a diretora Consuelo 
sugeriu que cada procedimento de filiação ou de desfiliação fosse registrado de forma 
imediata, a fim de se manter melhor controle da lista de associados. Na ocasião ficou 
decidido que se buscará consolidar as várias listas de associados em uma única lista e 
será analisada a possibilidade de se criar um programa de computador para gerenciar 
os dados da lista de filiados, desfiliados etc.  

 Festa junina: A diretora Fernanda informou que foi enviado e-mail para a senhora 
Magaly informando que a Aságuas ficará responsável somente pelo patrocínio, não se 
responsabilizando pela contratação direta dos serviços. 

 Candidatos a estágio: Compareceu à reunião a candidata Vanessa Jardim. Na ocasião 
foram-lhe explicadas as principais atividades da Associação e as atividades a serem 
desenvolvidas durante o estágio. A candidata mostrou-se bastante tranquila quanto às 
demandas e às exigências. O candidato Matheus Saúde teve problemas de logística 
(não conseguiu encontrar a sede da ANA) e não compareceu, sendo prevista sua 
entrevista juntamente com as dos outros 2 candidatos (Maria Eduarda Gutierrez 
Kominami e Mateus Rezende Fraga na próxima reunião da diretoria, prevista para sexta-
feira dia 14/7. 

 Festival de música: Será agendada reunião com os associados George (SAF) e Rita 
(SGH) para tratar dos detalhes sobre o festival de música, denominado MusicAna.  

 PedalAna: O diretor Tomé propôs a realização do evento PedalAna. A diretora 
Consuelo levará a proposta para o grupo Gestor do Complexo. 

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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