
 
60a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quinta-feira dia 19 de abril de 2017, das 11h às 12h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  

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

 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Consuelo Marra. 

 

Informes:  
 

• O diretor Lucas informou que fez contatos com os servidores 

inadimplentes pelos quais ele estava responsável. Conforme relato, todos 

os servidores contatados se prontificaram a quitar as mensalidades 

vencidas e a também incluir os pagamentos no débito em conta. 

 

• A festa de confraternização anual dos servidores está prevista para o dia 

25/05/2018. O diretor Lucas informou que já realizou a reserva da 

Mansão Monte Viedra, pelo valor de R$ 2.800,00. O diretor Lucas 

informou que estará averiguando a contratação de duas bandas, dentre 

elas a BandANA juntamente com o Márcio Bonfim. Por sugestão do diretor 

Cristiano, não contrataremos empresa para ornamentação, evitando 

assim um gasto maior. Foi sugerido apenas o aluguel de toalhas para 

cobrir as mesas bem como de algum bolo para sobremesa. 

 

• O diretor Thierry relatou que o estudante selecionado para estagiar na 

ASÁGUAS foi o Gustavo Azevedo, estudante do 6º semestre noturno do 

curso de Comunicação Social da UnB. A Stag se comprometeu a agilizar 

o processo de contratação. 

 

• Sobre a Festa Junina a sugestão da diretoria, de acordo com conversa 

com a Magaly (Cosus/ANA), é que seja realizada na semana posterior à 

festa da Enap, dessa maneira poderemos contar novamente com o 

empréstimo das instalações da associação dos servidores daquela Escola 

Nacional. Dessa forma evitaremos de pagar pelo aluguel de tendas. 

 

• Ficou decidido que será adquirido um lote de 100 (cem) ingressos do 

grupo de cinema Kinoplex. 



 
 

• O diretor Thierry informou sobre os pontos a serem discutidos com a 

Diretora-Presidente da ANA. Tratam-se de reivindicações dos servidores, 

principalmente quanto à melhoria da qualidade de vida no ambiente 

laboral, a saber: solicitação de instalação de food-trucks pelo período em 

que o complexo estiver sem restaurante; manutenção da sala da Aságuas 

no bloco L; iluminação dos espaços de circulação no complexo SPO até, 

pelo menos, as 20h; espaço para descanso/almoço dos servidores nos 

novos prédios da ANA; local para ponto de convivência (entrega) da CSA; 

liberação dos servidores pra o churrasco da Aságuas do dia 25/5 e 

possibilidade de curso de pós-doutorado para servidores. 

 

• Sobre alguns itens arrecadados durante o Interagências e que estão 

ocupando a sala da ASÁGUAS, o diretor Tomé se prontificou a levar parte 

dessas doações para entregar ao CRGDASE Lar de Idosos, em 

Valparaíso de Goiás. A outra parte das doações será entregue para a 

servidora Vivyanne Mello, que levará para outra instituição de caridade 

(creche infantil no Paranoá). 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para 
esta reunião, a mesma foi finalizada às 12h. Eu, Tomé Farias Siqueira Leitão, 
Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, 
após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim 
assinada eletronicamente. 

 

 
Tomé Farias Siqueira Leitão  

Diretor Administrativo - Suplente da ASÁGUAS 
 

 


		2018-04-20T14:04:16-0300
	TOME FARIAS SIQUEIRA LEITAO




