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77a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) - dia 15.06.2020, das 11h às 13h 

Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

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

Ausentes: Evânia Vieira. 

 

1. INFORMES: 
 
Homenagem ao Valmir: Foi criada, no site da Aságuas, uma página para 
homenagem ao falecido diretor Valmir. Em um fim de semana tivemos 255 
visitas na página, 10 pessoas escreveram homenagens e recebemos fotos 
da família que também estão disponíveis na página  
(www.asaguas.org.br/homenagens). 
 
Questionário sobre trabalho remoto feito pela Aságuas: Será criada 
pela estagiária Jacqueline, nos arquivos da Associação no computador da 
Aságuas, uma pasta com todos os arquivos sobre o questionário com 
subpastas com os dados e informações e resultados das pesquisas sobre 
servidores e terceirizados. 
 
Festa Junina: Flávia da ASCOM/ANA enviou e-mail para a diretora 
Thamiris sobre a possibilidade de realização de festa junina virtual, em 
convênio com ASCOM/ANA e ASEA, associação de servidores da Aneel, 
que vai realizar uma festa junina online essa semana. Os diretores não  
foram favoráveis à ideia, tendo em vista o momento de luto em que se 
encontra a ANA. Foi sugerida a avaliação da organização de uma live da 
Bandana para julho. Foi comentado que todos estão perdendo entes 
próximos e estão com sentimento de luto, com a pandemia em franco 
crescimento e o distanciamento social dela decorrente. 
 
Site da Aságuas (Renovação Anual – Serviço de Hospedagem do 
site):  O pagamento pelo serviço de hospedagem no site Wix.com, 
referente ao domínio www.asaguas.org.br é anual e estava previsto para o 
junho. A forma de pagamento originalmente cadastrada foi por cartão de 
crédito e para mudar a forma de pagamento seria necessário mudar o 
domínio (www.asaguas.org.br). Como não é de interesse perder o 
domínio, o diretor Vinicius cadastrou um cartão online pessoal e realizou o 
pagamento. O diretor informou que iria solicitar o ressarcimento do valor 
pago, no valor de R$ 346,80. A diretoria da Aságuas aprovou o 
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ressarcimento ao diretor Vinicius. Além disso, foi programado um lembrete 
para a próxima gestão não perder a próxima data de pagamento, em junho 
de 2021. 
 

2. AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS AO OFÍCIO 05/2020/ASÁGUAS8:  
Foram recebidas respostas da Diretora-Presidente da ANA, Christiane 
Ferreira (oficio no 78/2020/AA-CD/ANA, Documento no 
02500.027213/2020-25) e do diretor Oscar (ofício Nº 14/2020/AR-OC/ANA, 
Documento no

 02500.027426/2020-57), sobre o ofício 
05/2020/ASAGUAS08.  A Diretora-Presidente informou no ofício que 
levará em conta os resultados do questionário ”em uma futura e eventual 
discussão sobre a implementação do teletrabalho pela ANA”  e informará 
sobre  “os protocolos cogitados para a implementação no âmbito do 
ambiente laboral, de modo a garantir a segurança de todos os servidores, 
bem como o respeito à legislação cabível à espécie”; o diretor Oscar se 
colocou à disposição para diálogo com a Aságuas. 
A diretoria da Aságuas manifestou estranheza às frases da Diretora 
Presidente que apenas  nos comunicará a decisão da ANA, sem 
manifestar abertura para diálogo com a  Associação.  
Foi deliberado informar aos associados, com o envio do ofício enviado 
pela Associação e das respostas que recebemos, mostrando que a 
Aságuas vem tentando o diálogo sobre essas questões há tempos, mas a 
abertura da diretoria é pequena  
Por enquanto não há informações e não sabemos sobre eventual 
movimentação  para o retorno ao trabalho presencial na ANA. Esta 
informação foi confirmada pela diretora Cristina com o diretor substituto da 
ANA, Joaquim Gondim. 
 
 

3. FINANCEIRO. 
Os diretores Vinícius e Cláudia buscarão obter os endereços dos 
associados devedores, conforme lista aprovada no Balanço de 2019, que 
contém as dividas consolidadas até dezembro de 2019 e constante do 
balanço apresentado, para enviar cartas formais informando das dívidas 
para possibilitar a aplicação da penalidade de advertência para a possível 
exclusão do associado do quadro da Aságuas em posterior Assembleia 
Geral. Não é certeza que os endereços serão disponibilizados pela 
CGEGEP/ANA, mas os diretores entrarão em contato com os 
responsáveis na ANA. 
 

4. RESPOSTA AO E-MAIL DO ASSOCIADO LUCIANO MENESES:  
O associado Luciano enviou um e-mail (Anexo) informando um aumento 
de mais de 300 reais da mensalidade da GEAP; foi informado pela GEAP 
que o aumento foi devido a uma ação da Aságuas que tinha obtido uma 
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liminar, mas que essa liminar foi cassada e agora será cobrado o valor 
pleno, sem o desconto que havia sido concedido pela liminar.  
A diretora Cristina solicitou ao diretor Thierry para entrar em contrato com 
os advogados, verificar o assunto para posterior informação e divulgação 
aos associados.  
 

5. BOLETIM INFORMATIVO:  
A Diretora Cristina sugeriu a elaboração de um boletim relembrando e 
resumindo as atividades realizadas pela associação nos últimos meses em 
que estamos todos em trabalho remoto e distanciamento social. 
 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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