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64a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 02.03.2020, das 11h30 às 12h30 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

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

Ausentes: Evânia Vieira, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, Valmir 
José de Macedo (atestado médico) e Vinicius Vieira.  

 

1. INFORMES: 
 

 Balanço dos convênios em andamento: a. Banco Alfa foi 
encaminhado para análise dos advogados e aguarda-se retorno para 
assinatura.; b.  Park Idiomas O responsável ainda não deu retorno sobre 
as sugestões propostas pelo diretor Thierry; quando for devolvido, 
deverá também passar por análise dos nossos advogados; c.  Assejuf; 
definido há duas semanas que o diretor Valmir  apesentará proposta de 
redação na qual a Aságuas tem somente a obrigação de divulgar o 
contrato e enviar a lista de associados e a Assejuf cobrará diretamente 
os associados via boleto ou outra forma que achar conveniente. A 
proposta ainda não foi apresentada.  

 Reajuste Asbac: Recebemos correspondência da Asbac informando 
novos valores das mensalidades com reajuste: R$ 217,00 o plano 
individual e R$ 266,00 convênio familiar. Divulgar em próximo boletim. 

 
2. SITUAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS DE 2019: 

A diretora Cláudia informou que pretende encaminhar hoje à tarde os 
balancetes ao Conselho Fiscal, se os receber da contabilidade. Entretanto, 
como ainda não os recebeu da contabilidade, sugeriu adiar AGO para o dia 
19/03/20, porque neste caso não haverá tempo hábil para o CF analisá-los 
para o dia 12/03/20. 

 

3. EDITAL 01/2020: 
Foi aprovado o edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária para 
o dia 19/03/2020 (anexo 1). 
 

4. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DE ATIVIDADES 
Foi discutido o calendário de atividades e financeiro apresentado pelo 
Diretor Financeiro em janeiro e foram aprovadas as seguintes alterações: 
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a. inserir como Nota de Rodapé a informação de que consta do Balanço de 
2019 a previsão de  pagamento de anuidades atrasadas no valor de R$ 
7.740,00;  

b. Adicionar a previsão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cada debate 
técnico  para passagens e outras despesas nos meses de realização dos 
debates ( 

c. Adiar a previsão de aquisição de equipamentos de R$ 3.000 (três mil 
reais), de março para o mês de maio; 

d. Revisar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) previsto para outubro e 
referente ao dia do servidor para R$ 1.000,00 (mil reais).  

e. O valor do Dia Internacional da Mulher será para auxiliar no lanche 
promovido no dia 5 de março pelo comitê de gênero da ANA e será mantido 
em R$ 300,00  (trezentos reais). 

 
5. DEBATE TÉCNICO: 

Rosana informou que ainda não conseguiram confirmar o tema e data. As 
diretoras Rosana e Simone vão buscar temas e debatedores e trazer a data 
para aprovar para a reunião da próxima semana. 

 

6. REUNIÃO DO FÓRUM: 

Cristina informou que há uma sugestão na agenda para construção de uma 
proposta de reformulação das carreiras da regulação feita por coordenação 
do Yuri, com a Unareg; sugeriu que não aderissimos a isto, pois este não é 
o momento de apresentar proposta de carreira e sim de resistir à destruição 
do serviço público da reforma administrativa. Informou também que está se 
tentando marcar reunião do Fórum das Associações, mas ainda sem data. 

 
A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva: 
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ANEXO I DA ATA 64 DA ASÁGUAS; EDITAL DA AGO 
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