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27a REUNIÃO DA 8a DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) – Dia 30/04/2019, das 11h00 às 12h00 

Sala da Aságuas – Bloco L 
 
Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Rosana 
Mendes Evangelista, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira Lima, Vinicius 
Vieira Soares,  
Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Evânia Vieira da Costa, Maria 
Cristina de Sá Matos Brito (férias) e Valmir José de Macedo.  
Estagiário: Nathan Façanha Cares 
 

1. INFORMES  
• Processo seletivo de estagiário: após entrevistas aos candidatos a 

estágio propostos pela STAG, a saber, Sr. Iago Goes da Silva Ramos e 
Srta. Fabiana Januário de Araújo (a 3ª candidata, Sra. Bhruna Gabriely da 
Silva Balardim, não compareceu à entrevista), realizadas em 29/04 pelos 
diretores Márcio, Rosana e Thierry, a diretoria da Aságuas optou pela 
Srta. Fabiana Januário de Araújo, estudante do 4º semestre de 
Comunicação Organizacional na UnB para preencher a vaga de estagiária 
da Aságuas. O diretor Thierry ficou encarregado de transmitir à STAG 
essa escolha, para as providências de contratação. 

• Estagiário atual – compensação de dias: tendo em vista o 
encerramento do contrato de estágio com o Sr. Nathan Façanha Cares, 
em 1º de maio (amanhã) e o fato de o estagiário estar em débito com a 
Aságuas com relação a 5 dias de estágio (faltas solicitadas previamente 
por motivo de viagem), acertou-se que ele compensaria esses dias, já 
pagos mas ainda não estagiados, nos dias 2 e 3 de maio, sendo que as 3 
jornadas restantes seriam cumpridas quando da contratação da nova 
estagiária, para que ele possa lhe repassar a rotina das atividades da 
Aságuas. 

• Licença capacitação – Pós-doutorado: o associado Pedro Cunha 
solicitou, por e-mail enviado à Aságuas em 29/4, que fosse inserido na 
pauta de uma próxima Reunião da Diretoria da Aságuas o seguinte 
assunto: Esclarecimentos do caminhamento [leia-se encaminhamento] da 
Proposta de Curso de Pós-doutorado na ANA, e as necessidades de 
articulação da diretoria da Aságuas junto a Diretoria da ANA. O diretor 
executivo em exercício esclareceu aos demais colegas ter informado ao 
associado em questão que pautaria o tema, tendo em vista a sua 
relevância, somente após a volta da diretora executiva titular, ou seja, a 
partir de 16 de maio.  
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2. DELIBERAÇÕES  
• Feijoada da Aságuas: O diretor Thierry repassou, por motivos de 

ausências nos próximos dias, os ingressos que estavam sob sua guarda 
(11 no total, de nº 87 a 97) para a diretora Thamiris. Ficou acertado que 
na próxima sexta-feira dia 3/5, às 11h, os diretores se reunirão 
informalmente para avaliar o estado de venda dos ingressos restante para 
a Feijoada. Foi decidido que serão disponibilizados 7 ingressos de 
cortesia para a Feijoada, da seguinte forma: 3 para os servidores da área 
do Vinícius e 1 para o Adílio (SPR), servidores estes que sempre prestam 
apoio à associação ,1 para a Glaucia (terceirizada da SAS que viabilizou 
a locação do espaço com um diretor do Clube por um valor de associado) 
e 2 para o diretor do Clube, Marco Antônio Felix Figueiredo (para ele e 
sua esposa). Caso sobrem ingressos na véspera do evento, estes serão 
entregues como cortesia para outros funcionários da ANA. Alguns 
materiais da Aságuas serão disponibilizados para a feijoada, dentre os 
quais a caixa de som e o microfone (estes ficarão sob a responsabilidade 
da diretora Thamiris). 

• Demanda Cosus/ANA – OlimpiANA e torneiro Secura: o diretor 
Thierry informou que a Cosus/ANA estava realizando uma campanha 
para arrecadar fundos de forma a viabilizar a compra, pelo time de futebol 
dos jardineiros terceirizados, de calções para compor os uniformes dos 
jogadores. Questionou se seria o caso de a Aságuas aportar algum 
subsídio a essa campanha, notadamente com os valores arrecadados 
com as taxas de inscrição. A diretora Thamiris esclareceu que a 
associação já apoiava esse time dos jardineiros da Real, isentando-o do 
pagamento da taxa de inscrição no torneio (essa taxa corresponde a um 
valor de R$ 225,00). Com base nessa informação, decidiu-se que a 
Aságuas não aportará subsídio adicional e que as doações deverão ser 
feitas de forma voluntária pelos servidores da ANA. 

 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura do Diretor Executivo 
Suplente. 
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