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87a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 24.08.2020, das 14h às 15h30 
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 Oliveira e Vinicius Vieira. 
 

Ausente: Evânia Vieira. 

 

1. INFORMES: 
 

Assessoria contábil: O diretor Vinicius entrou em contato com o escritório 
de contabilidade para obter informações sobre a documentação que os 
cartórios estão exigindo nos casos de assembleias e eleições online. O 
diretor Marcelo informou que os cartórios estão sendo flexíveis quanto a 
isso e foi solicitado que o escritório entre em contato com o cartório de 
registro da associação para saber exatamente quais documentos estão 
sendo solicitados.  
 
Internet Vivo: As pendencias de faturas atrasadas foram quitadas. O 
diretor Vinicius avaliará a possibilidade de suspensão por três meses sem 
ter que cancelar o contrato para economizar o pagamento da Internet que 
está sem uso. 
 
Chapa da nova diretoria: Como no dia 28 de agosto as inscrições para 
chapa se encerram, os inscritos na área financeira e administrativa serão 
convidados a participar das reuniões de diretoria seguintes para que 
acompanhem as futuras decisões.  

 
 

2. DIA DAS CRIANÇAS: 

No planejamento orçamentário para o ano de 2020 ficou reservado um valor 
para apoiar um evento na data do Dia das Crianças; a diretora Thamiris 
informou que a ASCOM está pensando em promover um concurso cultural 
para crianças como forma de comemoração do Dia das Crianças e sugeriu 
a contribuição financeira da Aságuas já orçada para a data, o dinheiro seria 
para comprar os prêmios do concurso que será dividido por faixa etária. 
Decidiu-se que a Aságuas poderá contribuir com um valor de até mil reais 
para a aquisição dos prêmios, mas todo material de divulgação do evento 
deverá ter escrito “Apoio: Aságuas” e incluir a logomarca da Associação. O 
diretor Thierry sugeriu usar os 12 melhores desenhos do concurso no 
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calendário da Aságuas a ser elaborado para o próximo ano. Os diretores 
encaminharam que o projeto seja planejado pela gestão atual e executado 
pela próxima diretoria, para o que devemos informá-la e propor a aceitação 
e encaminhamento do programado. 

 
3. RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO REMOTO: 

 A diretora Cristina enviará um convite especial aos membros da chapa 
candidata à próxima diretoria e ao Conselho Fiscal para ressaltar a 
importância da participação deles.  

Serão enviados outros e-mails aos associados convocando e lembrando da 
Roda de Conversa que ocorrerá dia 28 de agosto às 16h. 
  

4. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

Foi aprovada a data de 02 de setembro, quarta-feira, das 16h às 18h, para 
realização da Assembleia Geral Extraordinária Essa assembleia será um 
evento preparatório para a assembleia de eleição da nova diretoria da 
Aságuas, marcada para 29/09,  e tem o objetivo de referendar os 
documentos da Assembleia Geral Ordinária de março, cuja aprovação 
inicial ocorreu por e-mail dos associados na impossibilidade de realização 
da AGO presencial devido à pandemia , aprovar a decisão da 82ª reunião 
de diretoria da Aságuas, apresentar o processo eleitoral, aprovar os casos 
de desfiliação dos associados inadimplentes e encaminhar uma proposta 
para o caso dos associados que estão em licença sem remuneração.  

 
Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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