
 

COMUNICADO (para TODOS os sócios) 

Prezados Associados, 

Conforme definido no Café com a Diretoria realizado recentemente, já vamos 

formar as Comissões Temáticas para a participação dos associados com ideias e 

iniciativas para incrementar o nosso clube. 

O modelo das comissões está em anexo (link) e a primeira será para a 

programação dos eventos da ASES-DF em 2023. Veja no link abaixo. 

As inscrições dos que desejam participar vão do dia 02/01/2023 ao dia 12/01/2023 

e serão recebidas pela Secretaria da ASES. A primeira reunião da comissão está 

prevista para 14/01/2023 (sábado).    

Essa primeira comissão será o embrião das demais que serão criadas na 

sequência e servirão de modelo para aperfeiçoamento desse tipo de trabalho 

conjunto com os associados. 

Participe. Sua colaboração será muito importante.  

A Diretoria 

COMISSÕES TEMÁTICAS ASES-DF 

OBJETIVO : Abrir espaço e proporcionar a efetiva participação de associados de 

qualquer modalidade, mediante a formação de grupos para debater e propor 

ações voltadas para a melhoria de normas, a realização de eventos,  

uso/destinação de espaços/equipamentos, bem aprimorar a gestão da ASES-DF 

e propor novos projetos de infraestrutura da Associação. 

COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES: Assessoria consultiva, sem poder 

deliberativo, isto é, a diretoria não será obrigada a acatar as recomendações 

oriundas das Comissões Temáticas. Os assuntos abordados e as recomendações 

feitas poderão, a critério da direção da ASES-DF, ser convertidos em ações 

imediatas ou levados a instâncias superiores para aprovação.  

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

Associados de qualquer modalidade em dia com suas obrigações estatutárias; e 



Disponibilidade e disposição para participar. 

QUANTIDADE MÍNIMA E MÁXIMA DE INTEGRANTES: No mínimo 4 e no 

máximo 10 integrantes. Havendo mais interessados do que a quantidade 

máxima, a escolha dos integrantes se dará mediante o critério de antiguidade do 

associado (tempo de filiação à ASES-DF). Havendo empates, serão feitos 

sorteios dos empatados.  

MODELO DE FUNCIONAMENTO :  

Os trabalhos serão coordenados pelo diretor designado. 

Haverá ao menos uma reunião presencial a cada sábado, na Sala de Reunião da 

Administração ou em outro local conforme disponibilidade. 

Os demais encontros serão realizados por tele-reunião, com utilização do 

Google Meeting. 

 


