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47a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 23/09/2019, das 11h às 12h40 
SALA sede da Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Jorge Thierry, Márcio 
Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo e 
Valmir José de Macedo.    

Ausentes: Thamiris de Oliveira (consulta médica)) e Vinicius Vieira (viagem a 
trabalho).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES:  

 Reunião com o fórum das associações: Prevista para amanhã. Não houve 
confirmações, portanto Cristina vai enviar um e-mail para confirmar a 
presença das outras associações ou adiar a reunião. 

 Requisição negada: A diretora Evânia informou que teve seu pedido de 
requisição do CADE negado pela Diretora Presidente e continuará na ANA 
até que seja decido o contrário.  

 Regimento interno: O regimento   está com pauta de alteração, mas não vai 
ser alterado porque a diretoria não está plena, como exigido no regimento.  

 

2. FESTA DE FIM DE ANO:  

Foram informadas as propostas de buffets (e-mail de Thamiris – Anexo 1):  

 Da corte: R$127 por pessoa e R$15.240 ao total, incluindo cerveja e 
sobremesa;  

 Andreia gourmet: R$120 por pessoa e R$12.000 reais ao total; 

 Nau: R$190 por pessoa com local; 

 Fran (Buffet do espaço do clube Naval): R$12.000 ao total, mais R$2.500 
com a sobremesa e cerveja Heineken;  

 Thais buffet: R$65 por pessoa, com sobremesa, mas a bebida a parte, que 
aumentaria o valor por pessoa para R$90 em média. O buffet foi 
recomendado pela festa da servidora Viviane. 

 Rivamar: R$55 por pessoa sem bebida 

 Grandpart eventos: O aluguel é R$1.500. Espaço da Thais buffet, geralmente 
usado para festas infantis e perto de pistas movimentadas e com barulho. 
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 Vila régia: R$18.000. 

 Salão de festas do Clube de vizinhança no 1 (Asa Sul): R$2.000, 
com capacidade para até 300 pessoas e tem faxineira dos 
banheiros inclusa. Não inclui decoração, mas é livre para qualquer 
buffet. 

 Clube Naval – aluguel de espaço: R$ 2.215,00 e buffet (Fran buffet 
– exclusivo do Clube Naval) R$ 11.990,00 para 100 pessoas, com 
a sobremesa e cerveja Heineken. 

 

Foi deliberado que os diretores peçam o cardápio do buffet da Fran (já que o 
Clube Naval atua exclusivamente com eles) para analisar os pratos e possível 
escolha do clube Naval.    

 

3. CSA 

O diretor Thierry informou que o diretor Vinicius o havia procurado relatando que 
os seguranças abordaram os agricultores e o vendedor de queijos cobrando 
autorização de uso do local, e repassaram esse questionamento ao Vinicius, mas 
não chegou nenhum questionamento formal à Asaguas. Thierry informou que o 
uso do local pelo CSA foi negociado pela Aságuas (gestão da 7ª. diretoria) com 
a SAF, a concessão do espaço combinada inclusive com o conhecimento da DP. 
Ocorre toda segunda feira das 17h às 18h30.Quanto ao vendedor de queijo não 
existe trato formal com a Aságuas, mas com a COSUS/ANA, à época 
coordenada pela Magaly.. Thierry solicitou que os diretores não aceitem 
cobranças informais de setores internos da ANA; as cobranças devem ser feitas 
formalmente à Aságuas via seu e- mail institucional ou por ofício, caso contrário 
não será respondida. 

 

4. PLACAS DE HOMENAGEM 

Foi retomada a discussão sobre as placas de homenagem aos colegas Ney 
Murtha e Adriana Maximiliano. O associado Daniel Jordão fez orçamento para 
confecção de novas placas de 20 cm x 15 cm, em bronze fundido, que ficariam 
no valor de R$ 330, reais cada; pode haver um acréscimo de frete caso não se 
consiga fazer em Brasília. Foi deliberado que dos escritos da placa de Adriana 
serão retirados (pelo fato de não ser possível mantê-los.do ponto de vista 
operacional, em placa de cobre) incluindo a data de nascimento e de morte e 
será assinada (a placa) pelos Homenagem dos colegas e amigos da Aságuas. 
A data será a data em que a homenagem foi feita. A placa do Espaço Ney Murtha 
será com os mesmos dizeres atuais.  
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5. CAMISETAS DA ANA 

A diretoria da Aságuas recebeu um email da Consuelo informando que podiam 
fazer camisetas da ANA porque a Ascom liberou e pediu que a Aságuas 
assumisse a coordenação desse processo. Na gestão anterior da Aságuas, 
segundo o diretor Thierry, uma confecção de camisetas ligada ao associado 
Amorim, começou a fazer por baixo custo e boa qualidade, mas houve 
questionamentos e falta de autorização do uso da logo. Na época, a Aságuas foi 
solicitada para elaborar as camisetas no entanto consultou, informalmente, a 
PGE e esta disse que se manifestaria pela não autorização do uso da logo da 
ANA pela Aságuas para a comercialização de camisetas. Assim, foi deliberado 
que não valia a pena o esforço para vender a camiseta de outra logo que não a 
da associação. documento. Assim, foi  deliberado novamente que não vale a 
pena o envolvimento da associação, se fosse o caso, a elaboração de uma 
camiseta da Aságuas com temas determinados aí valeria à pena . 

 

6. MARCHA PELO CLIMA: 

Foi feita uma breve avaliação do ato organizado pela Coalizão pelo Clima DF.e 
realizado em 20 de setembro. O diretor Márcio informou que compareceu com a 
filha, achou algumas atividades lúdicas interessantes, mas achou os discursos 
fracos e sem ordem. A diretora Rosana, que participou da reunião de 
organização do ato informou que o início do processo foi com foi apenas 3 
pessoas, a única experiencia dos organizadores foi em um evento com 30 
pessoas;  visando aumentar a mobilização, eles tentaram neutralizar o discurso 
para atingir maior número de pessoas com ideais diferentes. A ideia da Coalizão 
é continua, a Asaguas vai continuar a participar e deverá participar da entrega 
do documento à Câmaraa Legislativa do DF. 

A diretora Cristina informou que o documento originalmente apresentado era 
melhor que o final, pois o documento final colocava todos os governos na mesma 
situação, desconhecendo o manifesto de ministros de todos os governos pós 
democratização contra a atual política de meio ambiente e o Min. Salles..   

 

7. DEBATE TÉCNICO:  

Foi definido o tema das mudanças climáticas e a gestão de recursos hídricos. 
definiu-se o convite ao prof. Francisco de Assis, professor da Universidade do 
Ceará; a princípio ele só pode nas datas de 23, 24 e 30 de outubro. Houve 
sugestão de um happy hour depois. Dia 30 foi o mais cogitado, uma vez que nas 
outras datas ocorrerá um congresso que contará com a presença de muitos 
servidores.  

A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 

 

  


		2019-10-30T16:27:19-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




