
                                                          

 

14a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 9 de fevereiro de 2017 

 

Presentes: Consuelo Franco Marra, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Francisco Rogério de 
Oliveira, Jorge Thierry Calasans, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana e Tomé 
Farias Siqueira Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Lucas de Almeida 
Alves e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira. 

 

1. PESSOAL 

 O assunto Progressão e Promoção foi debate entre os diretores. Esse tema carece de mais 
discussões para ser levado ao Fórum da Agências Reguladoras.  

 Houve cancelamento, por parte das proponentes, de um debate técnico, o qual ocorreria 
em maio/2017. A sugestão aprovada foi que o próximo servidor cadastrado na lista de 
espera (temas excedentes) possa assumir a responsabilidade do debate técnico. 

2. INSTITUCIONAL 

 Foram entregues os ingressos corporativos do Espaço Itaú de Cinema aos diretores. Cada 
convite custa R$ 15,00 e o valor arrecadado (R$ 1.200,00 no total, correspondente a 80 
ingressos) deverá ser repassado à diretoria financeira. 

 Atendente à demanda de alguns associados (Celina Ferreira, Simone Vendruscolo e 
Izabela Neiva), foi protocolado ofício à Agência Espacial Brasileira – AEB solicitando 
espaço físico para a realização de aulas de “Yoga” e Meditação. 

 A diretora Fernanda expressou a preocupação sobre a necessidade de a ASÁGUAS ter 
uma lista de associados atualizadas. Ressaltou que as listas não são claras sobre quem 
são os servidores que são ou não associados. O diretor Rogério se comprometeu a realizar 
um trabalho de vistoria para chegar a uma lista mais completa e precisa. 

 Foi apresentada uma ideia de confeccionar carteirinha para cada associado. Esse assunto 
deverá ser debatido em outras reuniões. 

 A Diretoria Social será auxiliada pelo diretor Rogério, no que tange o tema “Olimpiana”, 
durante a ausência do diretor Lucas. 

3. ESTRUTURA 

 A nova sala está sendo equipada e um novo layout será executado pelos diretores Thierry 
e Marcus.  

 O servidor João Augusto Pessoa informou o interesse em disponibilizar livros para a 
Associação, todavia, para esse momento de instalação da estrutura da nova sala da 
ASÁGUAS, não será possível receber os livros, seria preciso ter espaço adequado para tal 
recebimento e estrutura para o controle dos eventuais empréstimos. 

 O diretor Thierry doou uma raquete de tênis para a ASÁGUAS. Esse material deverá ser 
adicionado aos demais materiais esportivos de propriedade da Associação. 

4. GERAIS 



                                                          

 

 Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta 
reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, Tomé Farias Siqueira Leitão, Diretor 
Administrativo - suplente da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após 
concordância de seu conteúdo por todos dos presentes, vai por mim assinada. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão 

Diretor Administrativo Suplente da ASÁGUAS 
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