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15o. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 05/02/2019, das 11:15 h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:  
Diretoria da Aságuas: Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Jorge Thierry, 
Maria Cristina de Sá Matos Brito, Márcio Rosa Rosana Mendes Evangelista, 
Thamiris de Oliveira Lima, Simone Vendruscolo, Valmir José de Macedo e 
Vinicius Vieira Soares 
Ausentes: Evânia Vieira da Costa 
Estagiário: Nathan Rodrigues de Freitas 
 

1. INFORMES / ASSUNTOS EM ANDAMENTO. 
• Licença Capacitação/ e 1/3 de férias: Definiu-se a realização de reunião 

aberta sobre a Licença Capacitação, com a presença dos advogados da 
Associação. A reunião ocorrerá dia 12/02. Na reunião também será 
verificada a situação dos processos de 1/3 de férias. 

• Internet Aságuas: Foi autorizada a assinatura de contrato com a Vivo 
para internet da Aságuas. 

• Festa de confraternização – a diretoria social propôs promover a 
confraternização do primeiro semestre deste ano no mês de abril, para 
que não acumule com os eventos que se iniciam em abril (Torneio Secura 
e OlimpiANA). A festa tem previsão de acontecer no dia 06 de abril. 

2. MP Saneamento (MP 868/2018). 
Foi proposta e aprovada a criação de uma comissão com associados da 
Aságuas para apresentar uma proposta aberta para alterar a MP e de 
reformulação de estrutura da ANA. O diretor Márcio Rosa foi indicado para 
coordenar a comissão 

3. FINANCEIRO 
• Empresa de contabilidade: por solicitação da diretoria financeira foi 

anulada a decisão da 4ª reunião (24/10/2018) sobre o cancelamento do 
contrato com a Soma Contabilidade. A dir. financeira fez reuniões com a 
SOMA e o diretor Vinicius declarou-se satisfeito com a atuação da 
empresa.  

• Controle do desconto mensal em folha da Aságuas: Para um controle 
melhor dos associados, o estagiário Nathan ficará responsável em 
conferir todo mês se foi descontado de todos os associados que estão no 
sistema de desconto em folha. 
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4. DEBATE TÉCNICO  
A data do debate técnico (Política Nacional de Barragens: Histórico, 
aprendizados e desafios) foi confirmada para o dia 26 de fevereiro. Foi 
decidido reserva do auditório e da sala de capacitação.  Resp: Rosana 
 
 
Esta ata foi aprovada pelos presentes à reunião, e confirmada com 
assinatura da Diretora Executiva 
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