
 
34a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  

Realizada quarta-feira dia 09 de agosto de 2017, das 11h às 12h, na sede da 

Aságuas. 

 

Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge 

Thierry Calasans, Francisco Rogerio de Oliveira e Tomé Farias Siqueira Leitão. 

Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Lucas 

de Almeida Alves, Consuelo Franco Marra e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira. 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

 

Informes: 

 

 O diretor Rogério informou que as inscrições da modalidade xadrez no Olimpiana 

estão sendo creditadas na conta da associação, ele está responsável por recolher 

os comprovantes e repassar ao financeiro quando o processo estiver concluído. 

 

 O Interagências ocorrerá independente de patrocínio, para realização será 

utilizado o valor das inscrições e saldos restantes de outros patrocínios. 

 

 Foi recomendado o contato com a Enap para avaliar a possibilidade de 

disponibilização de seu complexo esportivo para realização das atividades do 

Interagências. 

 

 O diretor Tomé se prontificou a entrar em contato com a DIREF – Associação 

dos servidores da Polícia Federal do Distrito Federal para avaliar a possibilidade 

de uma parceria objetivando o uso do complexo esportivo pelos associados da 

Aságuas. 

 

 O diretor Thierry informou que sairá de férias de 7 a 22 de setembro de 2017. A 

estagiária Vanessa também informou que estará ausente de 12 a 20 de setembro 

e compensará este período conforme acordado com os diretores. 

 

 A diretora Fernanda pontuou sobre a necessidade da substituição dos diretores 

suplentes não ativos, por isso, sugeriu que esta seja uma pauta em uma eventual 

assembleia geral. 

 

 As carteirinhas poderão ser feitas na gráfica “Visual PVC” com fotos dos 

associados. Poderão ser utilizadas fotos do “Quem é quem” da ANA caso o 



 
associado não envie o arquivo no prazo estipulado. O custeio das carteirinhas será 

feito por parte da associação. 

 

 O diretor Tomé sugeriu que sejam feitos cartões de visita para a diretoria e ficou 

responsável por providenciar um orçamento. Foi decidido que no verso do cartão 

estarão escritos todos os nomes dos diretores. 

 

 Foram apresentados orçamentos de mini projetores para associação, o valor do 

mais indicado é R$390,00 + frete. A compra vai depender da adequação do 

equipamento ao ambiente. 

 

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 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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