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50a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 14/10/2019, das 11h às 12h30 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo e 
Vinicius Vieira.    

Ausentes: Evânia Vieira (Férias), Thamiris de Oliveira (Férias) e Valmir José de 
Macedo (viagem a trabalho).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes: 

 Ausências nas próximas reuniões: A diretora Cristina estará de férias 
do dia 21 ao 25 de outubro. Diretor Thierry estará de férias na primeira 
semana de novembro.  

 Regimento Interno da ANA: Saiu hoje a Resolução nº 76/2019 que altera 
o regimento interno da ANA e organograma. 

 Ação contra o banco do Brasil: existe ação em andamento contra o 
Banco do Brasil porque foi feita uma mudança de custo sem consulta da 
associação. Entramos com uma ação no juizado normal pedindo a 
gratuidade de custos, o juiz negou e o caso foi arquivado em 2018. Foi 
necessário entrar com uma nova ação, o banco chegou com uma 
proposta de devolução e um pequeno bônus que não foi aceito por ser um 
valor pequeno. Foi feito um acordo em que foi pedido R$ 4.300,00 pela 
má fé mais o reembolso do valor que cairá na conta; o diretor Thierry 
participou da audiência de conciliação em que foi feito o acordo no dia . O 
diretor Vinicius informou que foi depositado o valor na conta. 

 Ingressos Itau: Cobrança extrajudicial foi recebida em nome do cinema 
sobre um valor que não teria sido pago. Na época foi feito o depósito na 
conta ao invés de pagar por boleto, mesmo assim veio a cobrança do 
boleto. O diretor Vinicius pediu um documento autenticado um nada 
consta, recebido o documento, ele foi ao cartório e teve que pagar uma 
taxa de R$11,70 mais R$ 4,05 que foi reconhecimento público de não há 
inadimplência da Aságuas. Foi cogitada a possibilidade de entrar com 
danos morais, o diretor pedirá reembolso dos custos. 

 

2. FESTA DO FIM DO ANO 

Foi feito um breve cálculo do custo da festa: R$ 14.400 de receita para 
100 pessoas do buffet, R$ 2.015 do aluguel do clube, banda e DJ R$ 
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4.000, resultando um total de cerca de R$ 20.500,00. Como a atual 
previsão de subsídio para a festa é de R$ 7.000,00 conforme orçamento 
aprovado na AGO, será custeado pela associação um valor de 
aproximadamente R$ 13.000. Dessa forma, se aprovou os valores dos 
ingressos  da festa:  para não associados mínimo de R$ 120 no primeiro 
lote, R$ 130 no segundo e R$ 150 último para que o subsídio seja apenas 
para os associados. 15/10 a 08/11, primeiro lote, 09/11 a 29/11 segundo 
lote e 30/11 a 06/12. Sugestões foram feitas para os materiais de 
divulgação e serão liberados a partir de hoje.    

 

3. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO 

Marcar reunião com advogados para a primeira semana de novembro 
para organizar ações. 

 

4. FRENTE PARLAMENTAR DOS EM DEFESA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS:  

Recebemos convites para o ato, mas não é conhecido o que será 
apresentado e a programação. Posteriormente, tomamos conhecimento 
da documentação a ser lançada e a Diretora Executiva compareceu ao 
ato.  

 

Anexo: Boletim 07  

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas 
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