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65a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 09.03.2020, das 11h às 12h30 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

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

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues, Simone Vendruscolo e 
Vinicius Vieira.  

 

1. INFORMES: 
 
 Torneio secura: Thamiris informou que Gabriel Meldau se dispôs a 

coordenar o Torneio Secura este ano. Apresentará informes sobre o 
torneio (datas de inscrições, regras, período, formação de times, etc) 
para ser divulgado em Boletim da Aságuas.  

 
 Dia das mulheres: Será realizada uma palestra dia 13/03/2020 

durante a tarde com sorteio de brindes para as mulheres, promovida 
pelo Comitê de Gênero. A Aságuas irá apoiar o evento com o valor de 
R$ 300,00, conforme programação de atividades de 2020.  

 AGO: Será realizada no dia 19 de março, foi adiantada em uma hora, 
primeira convocação às 17h e segunda às 17h30. O boletim será 
divulgado para reforçar a divulgação 
 

 
2. FESTA DO MEIO DE ANO: 

Thamiris sugeriu a realização da festa de meio do ano para o dia 10 de 
maio (sábado), e propôs para este ano churrasco com piscina, 
preferencialmente em um clube para que as pessoas possam participar 
durante o dia. Trará proposta mais detalhada em próxima reunião 

 
3. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS/CONVÊNIOS PENDENTES DE 

ASSINATURA:  
a. Contrato da Assejuf ainda não foi revisado porque o diretor Valmir 

estava de atestado médico, mas confirmou que trará proposta entrega 
até o dia 16, próxima segunda; 

b. Banco Alfa, advogados apontaram restrições e o diretor Thierry ficou 
responsável pelo andamento da parceria e apresentar propostas de 
alteração de cláusula de exclusividade desde que a diretora Cristina lhe 
disponibilizasse a última versão da proposta com as observações dos 
advogados da Aságuas; 
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c. Sam’s club: a parceria só será fechada se eles se propuserem a dar 
desconto aos associados e não apenas brindes. A estagiária Jacqueline 
ficou responsável pelo contato. 
 

4. BALANÇO DA PREPARAÇÃO DA AGO 
Já foi divulgado o edital e o local está reservado, já solicitado anteriormente 
para Debate Técnico. Cristina lembrou a todos os diretores reservem 
espaço em suas agendas e compareçam, além de divulgar entre os 
colegas. Este ano a AGO será às 17h30 em segunda convocação. 
Balancetes: Claudia informou que foram encontradas diferenças das 
receitas nos balancetes já prontos; houve confusão entre receitas de 
mensalidades, de mensalidades atrasadas, ingressos KINOPLEX, ingressos 
feijoada e ingressos baile ASÁGUAS devido a lançamentos indevidos entre 
as referidas contas e, assim, foram refeitos os balancetes de fevereiro a 
dezembro. A Contabilidade já encaminhou as retificações e ela já as 
aprovou, está aguardando o envio das vias assinadas pela Contabilidade 
para hoje à tarde. Assim que recebê-los encaminhará ao Vinicius para 
assinatura, após o que deverá ser coletada a assinatura de Cristina e, após 
isto, os balancetes retificados deverão ser encaminhados ao Conselho 
Fiscal e deverão ser retirados os balancetes arquivados anteriormente na 
pasta virtual que Vinicius compartilha com o CF e substituídos pelos 
balancetes retificados.  

 
5. CALENDÁRIOS: 

Decidiu-se enviar por correspondência para todas as associações e 
servidores das agências reguladoras. Também serão enviados para o 
endereço da Asibama e escritório Mauro Menezes e enviar dois por 
associação. Os diretores entregarão pessoalmente nas recepções, nas 
duas portarias e para pessoas de alguns setores que ainda não buscaram.  

 
6. DEBATE TÉCNICO:  

A Diretora Simone retorna no dia 16 de março da Licença Capacitação e a 
diretora Rosana sai de férias de 23 a 27 de março. A data do debate foi 
postergada para o dia 23/04/2020. Foram citados nomes para a possíveis 
debatedores e a diretora Rosana entrará em contato bem como  trará um 
balanço na próxima reunião.  

 

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