
 
33a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 4 de agosto de 2017, das 11h às 12h30h, na sede da 

Aságuas. 

 

Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Francisco Rogerio de Oliveira, Fernanda 

Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans e Tomé Farias Siqueira Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária 

Guimarães Pereira, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira e Lucas de Almeida Alves. 

Convidada: Magaly V. A. de Lima (COSUS/ANA) 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes: 

 A reunião que havia sido prevista para o dia 28 de julho foi cancelada por falta de 

quórum. 

 

 O diretor Thierry informou que a gestão passada da Aságuas (ex-diretora Maria 

Cristina Sá) solicitou que fossem adicionadas ao novo site da Associação as 

respectivas atas e informou que já havia feito o repasse dos arquivos ao diretor 

Rogério. 

 

 A senhora Magaly, que havia solicitado o uso da sala da Aságuas às terças das 

12h30 às 13h30 para aulas de inglês, informou ter conseguido outra sala. Contudo 

restou autorizada a utilizar a sala pontualmente, quando a outra estiver ocupada. 

 

 O diretor Thierry questionou sobre a resposta da Caixa Econômica em relação 

ao patrocínio do Interagências. A Sra. Magaly informou que ainda não tem a 

posição oficial mas acredita que ao menos R$ 10 mil serão disponibilizados para 

o evento. Informou também que o MCTI cedeu o espaço do Banco do Brasil para 

todo o complexo e solicitou que a Aságuas oficialize as aulas que acontecerão nas 

salas, além de organizar novas atividades. 

 

 Foram apresentadas a minuta de Boletim informativo e a proposta de “save the 

date” referentes ao Baile da Aságuas, ambas elaboradas pela estagiária Vanessa. 

Os diretores devem complementar o boletim e escolher dentre os modelos 

apresentados para o aviso da data do baile, para posterior envio a todos os 

associados. 

Deliberações: 

 O diretor Rogério informou que vai doar um troféu para o torneio de xadrez e já 

cotou os outros dois troféus com o adesivo no valor de R$ 100,00. A compra foi 

autorizada. 



 
 Tendo em vista as diversas reclamações recebidas pela associação, tanto por 

servidores como terceirizados, em relação ao mau atendimento e à baixa qualidade 

do restaurante, o diretor Tomé sugeriu que seja feita uma pesquisa online com 

todos os servidores da ANA, inclusive terceirizados, em relação à qualidade do 

restaurante com intuito de enviar uma solicitação formal à ANA, síndica do 

condomínio, para melhoria do atendimento e fiscalização do contrato. A proposta 

foi acatada e a estagiária Vanessa incumbida de pesquisar possibilidades de 

questionários online. 

 

 A Sra. Magaly informou sobre o evento do dia das crianças (14 de outubro) e 

perguntou sobre a possibilidade de a Aságuas apoiar o evento. O diretor Thierry 

atentou ao baixo orçamento em caixa para apoio a eventos até o final do ano e 

pediu uma proposta contendo o tipo de apoio a ser oferecido. Solicitou também o 

apoio da Aságuas com a divulgação do Natal Solidário, pois é uma iniciativa 

importante para os terceirizados e a associação tem poder de mobilização dos 

servidores. O apoio foi aprovado. 

 

 Foi aprovada a compra de uma mesa de Pebolim, com o adendo de que deve estar 

bem identificada com a logo da Aságuas. 

 

 Foi discutida a procura de um marceneiro para fazer um armário para a sede. 

 

 A Aságuas decidiu fazer carteirinhas para todos os associados, a estagiária 

Vanessa ficou responsável por pedir orçamento na empresa Promofoto do Terraço 

Shopping. 

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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