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35a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada sexta-feira dia 18 de agosto de 2017, das 11h às 13h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  

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

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

Estagiária: Vanessa Jardim. 
 

 

Informes: 

 

 O diretor Thierry informou que, em recente viagem a São Paulo, foi a uma 

loja especializada em projetores portáteis na rua Santa Ifigênia e que esta 

lhe orientou a não comprar os mesmos, pois não atenderiam à demanda 

da associação. Um projetor adequado às características de luminosidade 

da sala da Aságuas está na faixa de R$ 3 mil. Foi comentada a 

possibilidade de compra de uma TV e descartada a compra do projetor 

portátil. 

 

 Em relação à compra de armários planejados, foram feitos dois 

orçamentos, um já foi entregue. O segundo foi feito na data de hoje e o 

respectivo orçamento será entregue na próxima semana. 

 

 Ingressos de cinema: Ainda temos quatro ingressos do Itaú. Foi decidida 

a compra de um lote de 100 ingressos do Kinoplex. 

 

 O diretor Rogério informou sobre materiais da Aságuas que estão em um 

depósito na ANA/SIA. Foi questionado o fato de haver material da 

Aságuas disperso em salas do SIA e SPO dentre os quais estão dois 

guarda-sóis que estão sob a responsabilidade de Marcelo Santana e que 

ainda não foram devolvidos à sede da associação. Decidiu-se, após 

contato com o Marcelo, o recolhimento desse material. 
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Deliberações: 

 

 O Sam’s Club contatou o diretor Thierry solicitando uma nova 

apresentação da Empresa aos associados. A diretoria decidiu aceitar. No 

entanto irá informar que é possível que haja baixa adesão, visto que já 

houve uma campanha de adesão há menos de um ano. 

 

 Foi informado pelo diretor Thierry o convite para participar da Reunião da 

Diretoria Executiva Nacional do Sinagências, a realizar-se nos dias 20 e 21 de 

agosto de 2017, a partir das 8 horas, na sala de reuniões da sede do Sindicato, 

situado no SBS Qd. 01, Bloco K, Ed. Seguradoras, 7º andar, sala 708, em 

Brasilia-DF, conforme edital e convite enviados ao diretor por e-mail. Os 

diretores não apresentaram interesse em participar, mas vão enviar o 

convite à associada Maria Cristina Sá, para acompanhamento, se julgar 

necessário. 

 

 O diretor Tomé apresentou orçamento de cartões de visita para a diretoria 

da Aságuas. Foi aprovada a compra de 500 cartões no valor de  R$ 55,00. 

 

 O diretor Thierry agendará uma reunião, por intermédio do grupo de 

Whatsapp do Fórum das Associações, com as 10 associações de 

servidores das agências reguladoras federais para discutir a questão do 

Interagências. A reunião foi proposta para o próximo dia 25/08, das 11h 

às 13h, na sede da Aságuas. 

 

 Sicoob - Banco cooperativo: Foi aprovada a apresentação de uma 

palestra por parte do banco na sala da Aságuas.  Previamente à palestra 

será feita uma pesquisa de interesse com os associados via e-mail. 

Responsável: Vanessa Jardim 

 

 O diretor Thierry entrará em contato com os advogados para solicitar 

orientação verificar a conveniência de ingressar com uma ação em 

relação à exclusão dos técnicos da capacitação avançada. 

 

 O diretor Tomé sugeriu contato com a Drogasil para conseguir desconto 

para os servidores. 

 

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 



 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF - CEP: 
70.610-200                     

 

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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