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48a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 19 de janeiro de 2018, das 11h às 13h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  

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

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves (férias), 
Flávia Carneiro da Cunha Oliveira (outros compromissos) e Fernanda Cerqueira 
de Castro Medeiros (férias). 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

Convidado: Gaetan 

 

Informes: 
 

 O associado Gaetan iniciou a reunião prestando contas do Interagências 

e do Olimpiana. Informou que parte das inscrições do futebol e do boliche 

foram doadas para a campanha agência solidária. Ele mostrou interesse 

em compor a comissão para a organização do Olimpiana este ano. 

 A diretora Consuelo informou sobre o acontecido com as caixas do 

Interagências que foram retiradas do local onde ficavam no Bloco L e 

guardadas em local inacessível. Informou que, em conjunto com a Cosus, 

está tentando resolver a questão. 

 

 A primeira reunião do ano de 2018 havia sido marcada para quarta-feira 

dia 17/1, mas os diretores decidiram adiar para sexta devido à 

disponibilidade de alguns.  

 

 O associado Jacson Dalfior entrou em contato com o diretor Thierry 

solicitando que fosse enviado um ofício à ANA solicitando esclarecimento 

sobre o alcance da expressão “UORG” no âmbito da Resolução ANA nº 

1.208/17. A associação vai esperar receber a demanda formalmente para, 

então, deliberar. De antemão, deverá ser consultado o colega Marco 

Antônio Silva, representante dos servidores na comissão que elaborou a 

referida Resolução, para manifestação. 

 

 O diretor social Lucas, respondendo ao e-mail que lhe foi enviado em 

dezembro de 2017 pela associação, convidando-o a voltar a participar das 

reuniões de diretoria, enviou mensagem informando que não poderia 
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participar da reunião de hoje por estar de férias em São Paulo e que sua 

intenção é a de se desligar da Associação. Confirmou presença na 

próxima reunião, prevista para o dia 26/01/2018. 

 

 Dois ofícios de 2017 ficaram, equivocadamente, com a numeração igual 

(27), um deles corresponde ao número 26 (aquele de 19/12/2017 

destinado à AEB, por meio do qual solicitou-se espaço para aulas de Yoga 

e Meditação). 

 

 A diretora Consuelo informou que em reunião com a Cosus e PRF sobre 

a ocupação das instalações do antigo BB, que foram cedidas ao 

Complexo, foi informado pelo Prefeito do complexo da PRF que eles 

receberam um conjunto de equipamentos de academia e que existe a 

possibilidade deste conjunto ser instalado naquele espaço e 

disponibilizado a todos os trabalhadores do complexo. Foram levantadas 

questões legais e de segurança que deverão ser dirimidas em conjunto 

pelos órgãos do complexo. A diretora colocou a Aságuas como parceira 

deste projeto. 

 

 A diretora Consuelo reforçou a necessidade de envio de e-mail aos 

associados solicitando indicação de possíveis convênios que poderiam 

ser de interesse deles, ressaltando que está em tratativa um convênio 

com uma escola de línguas, reforço escolar, ensino fundamental II e 

ensino médio, localizada em Taguatinga. 

 

 O diretor Thierry informou que a estagiária Vanessa foi autorizada a fazer 

contatos com empresas visando verificar os termos de convênios e que, 

dentre elas, houve uma demanda para convênio com a Associação Cristã 

de Moços – AMC, atualmente em negociação. 

 

Deliberações: 

 Renovação do contrato da estagiária Vanessa: a estagiária Vanessa 

foi consultada sobre a renovação de seu contrato, que expira no próximo 

dia 31/01/2018. As opções são renovar por outros 6 meses (renovação 

padrão), 8 meses (até o final da gestão da atual diretoria) ou 9 meses 

(para fazer a transição com a diretoria que tomará posse em 1º/10/2018).  

A Vanessa entende que cabe à próxima diretoria decidir se querem 

continuar tendo um estagiário, por isso, foi decidido que seu contrato será 

renovado por 9 meses, tendo seu término um mês após a entrada da nova 

diretoria para possível transição ou renovação do contrato. 
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 Proposta de AGE: o diretor Thierry propôs a convocação de uma 

assembleia geral extraordinária com os seguintes temas de pauta: 

reajuste da mensalidade, criação de uma diretoria específica de esportes 

e opção de  votação por procuração. A intenção da criação da diretoria de 

esportes é por entender que essa agenda possui muitas demandas e a 

diretoria social deve cuidar não só da organização dos eventos sociais, 

mas também dos apoios a eventos da COSUS/ANA, dos convênios, dos 

ingressos de cinema, de organização de saídas culturais, dentre outras 

pautas. O diretor Cristiano solicitou que a AGE fosse agendado para final 

de março de 2018 para ter tempo de finalizar a prestação de contas da 

Associação referente a 2017. 

 

 Debates técnicos 2018: a diretora Consuelo falou sobre a mudança do 

formato dos debates técnicos, que voltariam a acontecerá somente às 

sextas-feiras, mas de dois em dois meses, com grandes temas 

relacionados ao trabalho da ANA, estes debates seriam feitos por 

convidados da Aságuas, de fora da casa. A diretora Flávia ficou de enviar 

as minutas de e-mails, com um questionário, a ser encaminhado aos 

associados para manifestação quanto ao novo formato e para 

demandarem os temas destes debates. 

 

 Carteirinhas para associados da Aságuas: a necessidade das 

carteirinhas voltou a ser discutida. Foi decidido que faremos de um 

formato mais simples para não gerar grandes custos à associação. A 

intenção agora é fortalecer os convênios e atender as demandas dos 

associados. 

 

 Orçamento 2018: O diretor Cristiano apresentou minuta de proposta de 

orçamento para 2018 onde ficou demonstrado que, em se mantendo a 

mesma mensalidade, vários cortes em atividades da Aságuas serão 

necessários. O diretor ficou de fazer outros orçamentos simulando os 

cortes e o aumento no valor das mensalidades. Estes novos orçamentos 

serão apresentados na próxima reunião. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto 
para esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h. 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. 
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