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40a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) - dia 07/08/2019, das 11h às 12h50 

SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Thamiris de Oliveira, Vinicius 
Vieira, e Valmir José de Macedo.    

Ausentes: Jorge Thierry Calasans, Simone Vendruscolo. 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES:  

 Férias/viagem a serviço: O diretor Vinicius estará de férias de 12 a 23 
de agosto. Os diretores Valmir e Thierry estarão em viagem de 
capacitação de 12 a 16 agosto.  

 Lavagem de carros- possível parceria: A diretora Evânia informou que 
conversou com o responsável que tem realizado limpeza a seco dos 
carros no estacionamento da ANA sobre a possibilidade de formalizar 
uma parceria para os associados. Definiu-se que ela deverá conversar 
com a administração da ANA/Condomínio (Luiz André)  para garantir a 
autorização e assim poder analisar a viabilidade do convênio. 

 Inscrição ao Conselho Fiscal: Cristina informou que recebemos e 
encaminhamos à Comissão Eleitoral, a inscrição do associado Fabiano 
Costa de Almeida ao Conselho Fiscal. 

2. COBRANÇA DOS DÉBITOS FINANCEIROS: 

Cláudia informou que cerca de 57 associados estavam em débito (no 
início do mandato desta diretoria); até o momento , 11.000 reais já foram 
negociados. Alan, Célio, Patrícia, Rejane, Francisco Romero acertaram a 
dívida, mas não escolheram as formas futuras de pagamento, retornando 
a ficar em débito nos próximos meses. Tivemos pedidos desfiliação de 
pessoas que ainda estão em dívidas. 20 pessoas ainda não responderam. 
Foi trabalhado de forma colaborativa, em arquivo na nuvem, foi indicado 
pelos diretores financeiros que os demais também adotem esse método 
de trabalho.  

3. CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO 

Deliberado o envio de e--mails para todos os técnicos administrativos 
numa campanha de associar novas pessoas, explicando os benefícios. 
Foi sugerido pelo diretor Vinicius, e acatado pela diretoria, um convite 
prévio para uma reunião só com os técnicos e com a diretoria da Aságuas 
para ouvir e levantar pautas de interesse. A diretora Thamiris fará uma 
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proposta de convite para todos os técnicos, buscando a melhor data para 
formalizar o convite. 

4. DESFILIAÇÕES:  

Foram aprovadas as desfiliações dos associados abaixo listados, que 
solicitaram via email a desfiliação: 

 João Carlos Jung  

 Heloiza Laurentino e Lima Souza e  

 Luciana Roberta Sarmento Silva.   

As desfiliações foram aprovadas, os e-mails de solicitação e a data da 
aprovação devem ser anexados às fichas de filiação deles .pelos diretores 
administrativos Como todos têm dívidas com a associação (nos valores, 
respectivamente, de R$ 940,00; R$ 820,00 e R$ 820,00) ; também será 
anotado na ficha o valor da dívida de cada um deles e data, de forma que 
somente poderão se associar novamente se e quando pagarem a dívida.   

 

5. FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS 

Cristina informou que recebeu mensagens de algumas associações de 
agências que manifestaram interesse de marcar uma reunião com o 
Sinagências para cobrar atitude contra os ataques que os servidores 
estão sofrendo do governo (Ancine, Anvisa, etc). A Aságuas tentará que 
a maioria das associações apoie e participe da solicitação.  
 

6. EDITAL SANEAMENTO 

Foi discutida a necessidade de se convocar uma reunião para discutir 
melhor o edital lançado pela ANA. Considerou-se que a reunião deve ser 
convocada após termos mais clareza sobre o PL Saneamento no 
Congresso. 

 

 
 


