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Carta aberta da Gestão “ASSUA Um Novo Amanhecer” 

 

  A Coordenação atual da ASSUA vem informar que após um ano, suas propostas 

divulgadas de trabalho vêm sendo cumpridas. No ano de 2020, com o problema da 

pandemia - COVID 19 manteve os trabalhos, visando à melhoria na infraestrutura da 

associação (área de lazer); transformação do lay out (prédio administrativo), facilitando o 

acesso dos que chegam à sede; aquisição de uma linha de telefone celular para melhor 

organizar as demandas administrativas; oferta de novos convênios que estão sendo 

implementados, ativação de site da ASSUA (assua.ufam.edu.br), onde constam 

informações  com a devida transparência e, criação de novo e-mail 

(assuaam77@outlook.com)  para repasse de informações dos associados. 

  Dentre as preocupações na infraestrutura está a reconstrução do muro em toda a 

imediação da rua Asthon Barroso que está com toda a estrutura comprometida, causando 

danos materiais à sede. Esse serviço será executado pela Prefeitura do Campus 

Universitário - PCU-UFAM que após receber relatório, se responsabilizou pelo serviço. 

Também foram enviados documentos à Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF/ 

PMM para a construção de calçada e meio fio para facilitar a passagem de pedestres em 

toda a extensão do muro a ser reconstruído. 

  Não foram desenvolvidas muitas atividades em virtude dos Decretos editados pelo 

governo delimitando e até restringindo acesso à sede. Aproveitou-se para executar serviços 

estruturais (piscinas, telhados, poda de árvores, elétricos, hidráulicos); contratar acessoria 

jurídica e, readequar inclusão de associados (as) ao SIGEPE. 

   As propostas de reformulação do Estatuto e reforma do campo de futebol estão 

sendo discutidas para melhor andamento do processo. 

 Iniciamos 2021 com a perda de duas coordenadoras que muito contribuíram durante 

todo o andamento de atividades até aqui efetivadas, Luciene Mafra de Vasconcelos e 

Terezinha de Jesus Rodrigues Brandão. Nossa gestão ainda se restabelecendo diante 

dessa fatalidade, mas na condução das propostas com responsabilidade e compromisso. 

 

                                                                                          A Coordenação. 
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