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2a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2018/2020)  

Realizada em 10 de outubro de 2018 (quarta-feira) das 11h10 às 12h35, na sede da 
Aságuas  

Presentes: 1. Membros da diretoria da Aságuas: Cláudia, Cristina, Ivânia, Márcio Rosa, 
Rosana, Simone, Thamiris, Thierry, Valmir e Vinicius.  2. Estagiário: Nathan Façanha 
Cares 

 
1. INFORMES GERAIS 
• Márcio Rosa informou que estará de férias na próxima semana e não comparecerá 

à próxima reunião da Aságuas. 

2. INFORMES / DECISÕES REFERENTES À DIRETORIA FINANCEIRA  
• Vinicius informou ter recebido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Dir. 

Financeiro anterior (Cristiano) para que se possa pagar as despesas correntes, 
visto que ainda não se pode movimentar as contas da Aságuas, enquanto não se 
fizer o registro da eleição. 

• Despesas usuais mensais da Associação (valores aproximados): - Estagiário; - R$ 
945,00; contabilidade (contrato); R$ 500; Escritório de advocacia : R$ 1500; Serpro 
: R$100, totalizando  R$ .3.045,00. 

• Existe contrato para todas as despesas acima relatadas. Decidiu-se que para as 
despesas usuais mensais, provenientes de contratos, o diretor financeiro já está 
autorizado a efetuar os pagamentos; despesas novas/outras têm que ser 
aprovadas em diretoria. E os contratos, quando da renovação, têm que ser 
aprovados na diretoria. 

•  Foi informado que existe dívida de cerca de 30 associados, que totaliza R$  1..... , 
referentes a mensalidades anteriores não pagas. Existem xx associados que têm 
débito em conta.  

• A Aságuas tem contas correntes no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal 
e aplicação em fundo  (BB-REF DI 500) no BB e poupança na CEF, totalizando 
cerca de 166 mil em 29 de setembro. O valor correto só poderá ser informado 
quando se tiver acesso aos saldos, que já estão bloqueados, devido ao fim do 
mandato da diretoria anterior. 

• Vinicius considera que é necessário organizar o sistema de cobrança, de forma a 
só se ter cobrança de débito em conta e/ou cobrança automatizada para os que 
não quiserem ou puderem autorizar débito em conta.  

• Vinicius informou que sua proposta é, primeiro arrumar a casa (resolver a questão 
das contas, a questão das dívidas, para depois definir novos métodos de controle. 
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3. INFORMES / DECISÕES ÁREA ADMINISTRATIVA  
• Sala atual da Aságuas: Thierry informou que a atual sala da Aságuas será 

transferida para o bloco N, após negociação que foi feita com a Diretoria da ANA. 
O motivo é que no atual local ficará parte da STI quando da mudança. 

• Sala e materiais no SIA; existe uma sala no SIA que tem material esportivo da 
Aságuas. Rosana, Thamiris e Valmir, que trabalham lá, ficaram responsáveis de 
levantar todo o material, doar o que não serve mais e trazer o resto para cá. 

• Chaves: as chaves da sala foram distribuídas conforme decisão da reunião 
anterior. Diretores que ficaram com cópia das chaves: Cristina, Thierry, Rosana e 
Vinicius; as chaves da gaveta: Cristina e Thierry. 

• Férias: Cristina sugeriu que os diretores enviem suas previsões de férias  e 
recesso de fim de ano para o diretor administrativo, Valmir, para conhecimento e 
que seja feita uma escala para que a associação não fique sem os diretores no 
mesmo período. 

• Mudança do SIA para SPO: Os diretores Walmir, Rosana e Thamiris ficaram 
responsáveis em verificar a situação da mudança. Entrando em contato com o 
Fuckner, que pela portaria nº21 de 19/1/2017 ficou responsável por acompanhar as 
obras dos blocos N e O. 
 

4. INFORMES / DECISÕES DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA 

• Rosana e Simone informaram que estão com reunião marcada com a diretoria 
anterior e em próxima reunião apresentarão proposta para a área. Discutida a 
questão foi definido que para este ano só cabe mais uma atividade em novembro, 
mas que se deve apresentar um planejamento para 2019, incluindo que formato 
teremos para as ações desta área em 2019.  
 

5. DIRETORIA SOCIAL / FESTA DE FIM DE ANO  
• Foi feita uma discussão sobre a importância da festa proposta e de trabalhar para 

melhor congraçamento. Foi proposto que se levantasse propostas para festa à 
noite, tipo jantar, em uma quinta ou sexta, no final de novembro.  

• Thamires ficou de fazer um levantamento de locais e valores e informou já ter 
contatado o Rubayat para apresentar proposta para  +-130 pessoas. Foi aventada 
a possibilidade de se contratar uma banda.  
Outras propostas apresentadas: Clube de Engenharia, Rubayat, Rooth Top, Hípica 
Hall, Criolina, Monte Viedra, Ticiana Werner e Casa Bonita. 

Clube de Engenharia: Aluguel (R$8.800) 
Rubayat: Aluguel (R$3.300) + Valor por pessoa (R$130) pelo período de 3 horas 
Rooth Top: Aluguel (R$6.000) + buffet a parte 
Criolina: Aluguel (R$1.200) 
Na próxima reunião será apresentada proposta para definição o mais urgente 
possível do formato da festa e data. 


