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38a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 17/07/2019, das 11h às 12h30 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Jorge Thierry, Maria 
Cristina de Sá, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Márcio Rosa Rodrigues (férias), Rosana Mendes e Valmir José de 
Macedo (Férias) 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

 Capacitação: Cristina informou que o representante da ANA na Comissão 
de Capacitação, Marco Silva, encaminhou e-mail ao diretor Oscar, 
solicitando marcação de reunião da Comissão; até o momento ainda não 
teve retorno (Anexo 1). 

 Ingressos de cinema: Thamiris informou que foram adquiridos e já foram 
pagos os 60 ingressos do Itaú, aprovados na reunião recente. Devem 
chegar na próxima semana e serão vendidos para os associados. 

 Mudança nas atribuições: A diretora Evânia informou que não cuidará 
mais da parte de eventos e passará a cuidar somente do projeto do terraço 
no bloco N; irá obter e acompanhar o projeto junto à Cosus/ANA, e 
buscará saber o que será planejado para o dia das crianças. 

 

2. Desconto em folha:  

Vinicius informou que já está utilizando o e-token de pessoa jurídica da 
Aságuas, que tem validade de cinco anos. 

Foi verificado, após denúncia da Associação na corregedoria do SERPRO, 
que a suspensão do desconto em folha de junho foi autorizada pelo Ministério 
da Economia. Verificado com o Ministério da Economia, foi resolvido o 
desconto em folha em julho, que já encontra autorizado nas prévias do 
contracheque. Vamos aguardar comprovação do contracheque para enviar os 
modelos de e-mails de cobrança já aprovados pelos diretores. 

Cláudia informou que foram enviados e-mails para todos os associados que 
estavam devendo à Aságuas, os que têm desconto em folha e também os que 
não têm. Modelo diferente de e-mail.  
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3. Lista de associados: 

Foi feita uma verificação total na lista de associados da Aságuas, com 
associados até o número 337 (último). Na lista estão todos os que se 
associaram, mas estão marcados os que se desfiliaram, os que faleceram e 
os que foram exonerados, podendo resultar em uma lista de filiados ativos 
(inclui ativos, em licença remunerada e cedidos) de  cerca de 255 nomes.  

No passado houve casos de pessoas que se desfiliaram, depois retornaram e 
se manteve o número de filiação anterior. Isto deu muita confusão no controle 
da lista. Na lista de todos os associados, houve problema com as numerações 
por pessoas que voltaram a se associar que ficaram com o mesmo número e 
outros tiveram com um novo número. Foi deliberado que, doravante, todo 
mundo que está desfiliado, se voltar a se filiar, será feito nova ficha com novo 
número.    

 

 

A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO 1 da ata 38 - 
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