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90a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) – dia 14.09.2020, das 16h30 às 18h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Flávia Simões (convidada), Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Simone Vendruscolo, Thamiris Oliveira e 
Vinicius Vieira.  

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira e Rosana Mendes. 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima. 

 

1. INFORMES: 
 
Transição entre as 8ª e 9ª Diretorias da Aságuas: O diretor financeiro, 
Vinicius, informou ter iniciado o processo de transição com a nova diretoria. 
Foi realizada uma reunião com os futuros diretores financeiros, titular e 
suplente, Flávia Rodrigues e Dhalton, respectivamente. Na reunião, via 
Teams, foram apresentadas, resumidamente, as atividades e os sistemas 
existentes na área financeira. Vinicius informou que os futuros diretores 
serão apoiados até se sintam seguros para realizar as atividades.  
A diretora Cristina informou que realizará, na sexta dia 18, uma reunião com 
os futuros diretores Luiz Henrique, Morris, Flávia Rodrigues, Dhalton, 
Gonzalo e Izabela, para repasse de arquivos, informações sobre rotinas 
administrativas  e aproximação deles  com a estagiária Jacqueline.  
 
Processo eleitoral: O membro da Comissão Eleitoral, Helvécio Mafra, 
enviou e-mail informando que publicar documentos sobre a votação no site 
da Aságuas. O Edital 3 da Comissão informa o passo-a-passo para 
votação, agendada para o dia da eleição. Serão feitos testes ainda esta 
semana do sistema de votação.   
 
 

2.  RESPOSTA A E-MAILS:  
A diretora Cristina informou que colocou o escritório Mauro Menezes & 
Advogados em contato com o associado Paulo Breno. O Dr. Rodrigo 
informou que o escritório pode elaborar uma tese sobre o caso e estão em 
contato com o associado. Caso decida ingressar com ação, a depender dos 
documentos que Paulo Breno fornecer ao escritório, a ação será pessoal e 
não coletiva. 
O diretor Márcio fez uma proposta de resposta ao e-mail com 
questionamentos sobre o retorno ao trabalho presencial e sugeriu que a 
Aságuas encaminhe as questões para a CGGEP/ANA. Todos os diretores 
concordaram com a sugestão. O diretor Márcio apresentará texto para 
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resposta ao associado Eduardo Passeto, informando-o que as questões 
levantadas por ele serão enviadas à CGGEP/ANA, a quem são pertinentes,  

 
 

3. REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A ASCOM / APOIO FINANCEIRO 
PARA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS:  
Foi agendada no sábado à noite, dia 12/09, pela diretora Rosana, uma 
apresentação durante a reunião da diretoria da Aságuas, de proposta da 
ASCOM, a pedido da diretora Thamiris, Houve reação de alguns 
diretores que não concordaram com esta participação da ASCOM 
durante a reunião da diretoria e o convite de participação da ASCOM foi 
cancelado pela diretora Rosana hoje cedo. 
A diretora Cristina informou que, quando da programação anual de 
atividades, em fevereiro, foram programadas algumas atividades para a 
Aságuas realizar em conjunto com a ANA (CGGEP/programa de 
qualidade de vida do servidor). Essas ações tinham sido objeto de 
programação de agenda conjunta em reunião realizada com a Diretora 
Presidente da ANA e seriam: Festa junina, Dia da Mulher, Dia das 
Crianças, Dia do Servidor, entre outros. À época, a responsável, na 
ANA, pelo programa de Qualidade de Vida enviou ofício à ASÁGUAS 
solicitando a contribuição, em pecúnio, para cada atividade, e esses 
valores foram aprovados no orçamento da Aságuas para 2020. Desde a 
pandemia, todas as atividades presenciais foram canceladas, e a 
diretoria atual entende que as que estão programadas a partir do mês de 
outubro/2020 se situam no período de mandato da próxima gestão. Por 
isso foram convidados para esta reunião representantes da “chapa um”. 
A Aságuas não recebeu qualquer demanda formal da ASCOM/ANA 
sobre o assunto, apenas um informe na 87ª reunião, dado pela diretora 
Thamiris. Esta comunicou  que a ASCOM estava elaborando um projeto 
de atividade para o Dia das Crianças e que esta ação seria realizada de 
maneira conjunta com a CGGEP/Qualidade de Vida, solicitando o apoio 
financeiro (de R$ 1.000,00) que já havia sido previsto para o evento 
antes da pandemia.  
Os diretores da Aságuas discutiram o assunto, constataram que não 
havia pedido formal da ASCOM e que a questão de contribuir ou não 
devia estar a cargo da nova diretoria. Havia diferentes opiniões sobre a 
questão de reunir ou não com a ASCOM, mas todos concordaram que a 
Aságusa somente deveria dar alguma contribuição financeira sob 
condições de controle de recibos, aquisição, etc. A Diretora Thamiris 
então informou que a ASCOM havia encontrado outra fonte de recursos 
junto à SAF e que não mais precisava do apoio financeiro da Aságuas. 
Tendo sido a proposta retirada, a decisão comum foi que o assunto 
estava resolvido e que a nova diretoria avaliasse se, depois da posse, 
apoiaria ou não financeiramente a atividade. Os diretores discutiram 
sobre apoio a eventos e concordaram sobre a importância de manter a 
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perspectiva institucional e participar da construção dos projetos e não 
apenas serem informados.  
 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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