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62a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 11.02.2020, das 11h às 12h40 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

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

Ausentes: Evânia Vieira, Simone Vendruscolo e Vinicius Vieira.  

 

1. INFORMES: 
 Palestra Funpresp: Foi aprovada a REALIZAÇÃO da palestra proposta 

pelo associado Eduardo Passeto e será verificado um dia com a 
consultora da Funpresp para a realização. 

 Calendário: Ficará pronto hoje. A distribuição será de um por 
associado, entregues na sala da Aságuas. 

 Banco Alfa: Uma consultora do banco entrou em contato com o diretor 
Thierry que irá conversar para fechar um convênio formal.  

 Márcio Rosa: o diretor informou que, devido à transferência pelo IBAMA 
de sua mulher para Florianópolis, ele solicitou acompanhamento de 
cônjuge e está indo para Florianópolis. Como hjá urgência de 
apresentação dela lá, enquanto a diretoria da ANA não aprova sua 
solicitação, ele solicitou férias, visto que precisa estar em Florianópolis 
até o fim de semana. 

 Férias: Cláudia informou que estará de férias de 17/2 a 26/02. 
 Férias: Thierry informou que estará de férias de 17/2 a 26/02. 

  
2. AGO 

Foi deliberado que será realizada no dia 12 de março e que o debate técnico 
será depois (19 /03). Deliberou-se também que, a partir de março ,será criado 
grupo para discutir a formação de chapa . Convidar pessoas para discutir a 
continuidade da eleição e preparar para a próxima gestão.  

 

3. NOTA PÚBLICA FONACATE.  
Será enviado um e-mail de repúdio à fala do ministro Guedes (Parasitas) e 
anexo será divulgada a Nota da FoNACATE.  
 

4. Nota fórum das associações: 
Será realizada hoje à noite, por convocação do Yuri (UNAREG e ANCINE)  
uma reunião para discutir reações à PEC 186 com redução de salário e 
PEC da reforma administrativa. Os diretores da Aságuas não poderão 
participar da reunião.  
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Foi lido e discutido o texto da Nota Publica recebida. Pela conjuntura, os 
diretores deliberaram a assinatura para mostrar união entre as 
associações. Foi pontuada a relevância de um posicionamento mostrando 
para a sociedade a importância dos servidores, uma vez que não é vista 
uma possibilidade de conversa com o governo. A Nota será encaminhada 
amanhã aos associados. 
 

5. BALANÇO GERAL DE ATIVIDADES 2019 
Foi discutido somente o item ASSOCIADOS do Balanço apresentado, no 
qual foram propostas as alterações: a) Foi decidido que as dívidas antigas 
de associados e não associados que se desfiliaram com dívidas serão 
lançadas no balanço geral para que as pessoas que se desfiliaram não 
voltem a se filiar com dívidas. O anexo com a lista de nomes será 
divulgado apenas para o conselho fiscal; na divulgação para os 
associados sairá o total de dívidas de 1. Quem se desfiliou com dívidas; 2.  
Associados com desconto em folha e dívidas e 3. Associados sem 
desconto em folha e dívida. . 
Falta incluir no balanço o valor arrecadado em 2019 com dívidas 
anteriores, Cláudia está solicitando esta informação da contabilidade.  
Será acrescentado no quadro o valor de aposentados por carreira. Houve 
a correção das pessoas desfiliadas e suas dívidas. 16 devedores, entre 
desfiliados, filiados com e sem desconto em folha. Será enviado e-mail 
com  Boleto ou transferência para os que acertaram as dívidas e não 
estão em desconto em folha e sugerir o desconto em folha ou boleto. 
Devedores com desconto em folha, conversa individual com as pessoas. 
AR para os devedores de valores elevados (menos associados que já 
estão com desconto em folha) com advertência e levar para assembleia 
para desfiliação das pessoas que não responderem.    
O Balanço com essas correções será enviado a todos os diretores da 
Aságuas para aprovação final na próxima reunião. 
 

6. Convênio clube ASEJUS: A diretora Cristina vai enviar o contrato para o 
diretor Valmir que irá redigir a proposta de alteração para a assinatura. 

7. Convênio Park Idiomas: Valmir ficará responsável pela parte de 
convênios revisando os textos dos contratos. O convênio com a escola de 
idiomas foi previamente aprovado. 

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas 
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