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23a. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 02/04/2019, das 11h:10 às 12h:40h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa, Maria Cristina de Sá Matos 
Brito, Simone Vendruscolo, Thamiris Lima e Valmir José de Macedo e Vinicius 
Vieira Soares. 
Associado: Gaetan Dubois 
Ausentes: Cláudia Neves (consulta médica), Evânia Costa, Rosana Evangelista 
(férias)  
Estagiário: Nathan Façanha Cares. 

1. OLIMPIANA / PATROCÍNIO CAIXA 

• Foi dado informe pela diretora Cristina sobre a decisão anterior da 
diretoria da Aságuas de não mais solicitar patrocínio da CAIXA para o 
Interagências e Olimpiana, visto a própria CAIXA ter definido no último 
ano diminuir os patrocínios. 

• O associado Gaetan apresentou proposta de solicitar patrocínio em 2019, 
visto ter tido a informação de que há possibilidade de a CAIXA manter o 
patrocínio. O associado ressaltou a importância das atividades esportivas 
para congraçamento dos associados. A diretora Thamiris e o diretor 
Vinicius também defenderam a idéia, que foi acatada apesar da decisão 
anterior de a Aságuas não mais solicitar patrocínio à CAIXA, tendo em vista 
a informação que nos havia sido repassada de que o banco não mais 
apoiaria os eventos esportivos do porte daqueles desenvolvidos pela 
Aságuas. Manteve-se, no entanto, a decisão de não mais realizar o 
Interagências. A demanda de patrocínio se destinará exclusivamente à 
OlimpiANA.  

• Discutido o assunto foram ressaltadas as falhas na prestação de contas, 
a dificuldade dos responsáveis em assumirem a coordenação, e a 
necessidade de a desenvolver novas lideranças na área esportiva e 
promover uma coordenação integrada e descentralizada na Diretoria 
Social.  

• Por fim, foi aprovada a solicitação do patrocínio e foi encaminhado ofício 
(04) e proposta à CAIXA (Anexo 1). 

2. FESTA DE MAIO (FEIJOADA) 
Foram definidos os preços para venda de ingressos da festa de 4 de 
maio: 
Associados R$ 50,00;  
Não associados: R$ 70,00  
Crianças abaixo de 6 anos não pagam. Entre 6 e 12 pagam meio 
ingresso (25 para associados e 30 para não associados). 
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Crianças acima de 12 anos pagam inteira. A diretora Thamiris solicitou 
que o associado Gaetan apresentasse proposta  

3. DEBATE TÉCNICO  

Para o debate técnico foram convidados os seguintes debatedores: 
Daniela Nogueira, Thiago do IFAMA, Rosana Garjulli (será paga a 
passagem dela). 

A Diretoria Técnica irá analisar as prováveis datas do debate, proposta 
de emissão de passagens e outros gastos correlatos para submeter a 
aprovação das despesas junto à Diretoria Executiva. 

4. Desconto em folha de mensalidade  

• Foi feita consulta aos advogados acerca da possibilidade de ação contra 
o governo (MPOG) e o Serpro sobre a alteração de legislação que permite 
o desconto em folha das mensalidades dos associados da Aságuas (art. 
1º do Decreto nº 9.735, de 21/3/2019 que revogou o inc. V do caput do 
art. 4º do Decreto nº 8.690, de 11/3/2016).. Aguardamos retorno dos 
advogados. Enquanto isto, será convocada AGE para o dia 25 de abril 
(mesmo dia do debate técnico), se for preciso utilizar aprovação de AGE 
prevista nos Estatutos da Aságuas, a ser convocada com 20 dias de 
antecedência. 

5. REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Definiu-se buscar contato com ASIBAMA e FENACATE para verificar a 
possibilidade de ações em comum. Márcio procurará a ASIBAMA  
 

 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da 
Diretora Executiva 
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Anexo 1: Ofício 4 e anexo proposta de patrocínio entregue à CAIXA 
Boletim 03, enviado aos associados em 22/03/2019 
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DIRETORA EXECUTIVA - ASÁGUAS 
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