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43a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 26/08/2019, das 11h às 13h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Jorge Thierry Calasans, 
Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone 
Vendruscolo, Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes:  Thamiris de Oliveira.  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

 Convênio de Lavagem de carro:  

A Diretora Evânia informou ter conversado com o Superintendente da SAF, 
sr Luiz André sobre a autorização para serviços de lavagem de carro sem 
uso de água no complexo. Ele disse que estava de acordo, desde que a 
Aságuas enviasse um ofício informando do assunto o condomínio. Dessa 
forma, decidiu-se que Evânia e o diretor Vinicius tentarão contato com a 
empresa que presta esse serviço usualmente no complexo sobre o interesse 
em fazer um convênio com a Aságuas e marcarão reunião com o prestador 
de serviços para combinar os termos de um convênio com desconto para os 
associados da Aságuas .   

 Publicação no site: Nota conjunta e convite da audiência:  

A diretora Cristina recebeu um e-mail com nota conjunta de algumas 
associações e sindicatos sobre os ataques do governo às agências 
reguladoras, e convite de uma Audiência marcada para amanhã, dia 27 de 
agosto de 14h às 17h do “Que estado nós queremos” no Congresso Nacional. 
Foi proposto e aprovado divulgar no site a nota e a reprodução de uma notícia 
da Folha de São Paulo, que divulga a liminar obtida pelo  nosso escritório de 
advocacia para a reintegração de um oceanógrafo do IBAMA. Será feito 
também um texto de apresentação das noticias.   

2. REUNIÃO DO FÓRUM DE ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES DE 
AGÊNCIAS:  

Foi proposta a realização de uma reunião com o Fórum de associações para 
que haja um esclarecimento da conjuntura em cada agência e a se tente fazer 
uma reunião de esclarecimento com o Sinagências sobre sua atuação. A 
diretora Cristina e o diretor Thierry farão a articulação necessária para a 
realização da reunião na sede da Aságuas. 
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3. FINANCEIRO: 

A diretora Claudia informou que ainda há 13 casos de associados com 
pendências de dívidas anteriores, sendo cinco de pessoas que já possuem 
débito em folha e sete que não o possuem. Foram divididos os nomes dos 
devedores para os diretores da Associação buscar contatos. Cláudia 
informou que já foram pagos de dívidas atrasadas, até a presente data, R$ 
14.159,21.   

Pagamento da mensalidade de junho: Como a mensalidade de junho não 
foi cobrada pelo SERPRO, e há dificuldades imensas de cobrar uma só 
mensalidade por boleto e a responsabilidade não foi da Aságuas, decidiu-se 
encaminhar à próxima AGO a isenção do pagamento desta mensalidade.  . 

4. CAMPANHA DE FILIAÇÃO:  

Foi dividido entre os diretores uma lista de técnicos administrativos não 
filiados para que possam conversar sobre a associação. 

5. DEBATE TÉCNICO:  

A diretora Rosana deu a ideia de fazer um debate técnico sobre o plano do 
Paraguai sobre o uso das hidrelétricas para o mês de setembro. Houve uma 
discussão da relevância do tema, mas decidiu-se que há muita divisão interna 
para tratar esse tema agora. 

 

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

 

 


		2019-10-04T17:36:50-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




