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20o. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 12/03/2019, das 11h:30 às 12h:45h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:, Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Evânia Vieira da Costa,  
Maria Cristina de Sá Matos Brito, , Simone Vendruscolo, e Valmir José de 
Macedo Vinicius Vieira Soares. 
Ausentes: Márcio Rosa (doente, Rosana Mendes Evangelista e Thamiris de 
Oliveira Lima (férias).  
Estagiário: Nathan Façanha Cares. 
 

1.  INFORMES 

Foi enviado ofício (02/ASAGUAS/2018) ao Clube do Judiciário para 
propor convênio. 

Foi informado que, como ainda não se compôs as comissões da Câmara 
Federal, a MP 868 não teve nenhum encaminhamento. Aguarda-se a 
definição do relator e dos Presidente da Comissão para iniciar o 
funcionamento de nossa comissão/discussão. 

2. AGO 

• O diretor Vinicius apresentou a previsão orçamentária para 2019, 
aprovada (Anexo 1).  

• Não foram apresentados os balancetes e a prestação de contas financeira 
a ser realizada na AGO.  

• Vinicius deixará a prestação de contas com a Cláudia para apresentação 
na AGO, visto que ainda estará de férias até 1º de abril. Como Cláudia e 
Vinicius estarão de férias, a AGO foi transferida para o dia 27 de março 

• Será realizada hoje reunião com Conselho Fiscal para explicar o novo 
sistema de controle doa Diretoria Financeira. Os balancetes devem estar 
prontos para apresentação na próxima reunião e para serem enviados ao 
Conselho Fiscal (Vinicius/Cláudia) 

• Deve-se também fazer o balanço de ações (Cristina) também para 
apresentar e aprovar na próxima reunião. Fazer edital da AGO (Cristina) 

• Cristina informou que já está em elaboração a Prestação de contas de 
ações e que deve enviar por e-mail aos diretores esta semana para 
aprovação e encaminhamento ao Conselho Fiscal, como devido. 
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• O planejamento a ser apresentado será físico e financeiro. Vinicius 
apresentou proposta, que foi discutida, e recebeu contribuições. Deverá 
ser entregue na próxima reunião com os acréscimos para ser enviada à 
AGO. 

3. FINANCEIRO  

Solicitou-se que na próxima reunião sejam apresentados a lista de acertos 
já realizados, total recolhido, e quantos acréscimos foram feitos à lista de 
descontos em folha. 

4. Reunião realizada na SRE dia 7/3  

O diretor Valmir informou da realização de reunião convocada pelo diretor 
Oscar Cordeiro com todos da SRE.  

Na reunião o diretor informou que a questão da reforma administrativa é 
um enigma, que acha que tem objetivo de tirar o Sup. Adjunto, com o que 
ele não concorda. Também informou que a questão da Licença 
Capacitação somente será resolvida quando tiver solução para a MP 868. 
Também foi informado a realização de um programa de autorização para 
força de trabalho pelo MFAZ/PLANEJAMENTO para realização de 
concursos. 

 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da Diretora Executiva. 
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