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67a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 30.03.2020, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente, por meio do aplicativo zoom. 

 

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

1. INFORMES 
 SERPRO: O diretor Vinicius informou que foi esclarecida a cobrança do 

Serpro. Segundo verificação do diretor Valmir junto à empresa, 
anteriormente eles cobravam um valor fixo de R$ 100,00 para realizar todos 
os descontos em folha das mensalidades Agora, passam a cobrar R$ 2,65 
por desconto efetuado. Como temos 241 associados com desconto em 
folha, a fatura ficou em R$ 638,65, valor que fica muito elevado e terá que 
ser considerado no planejamento financeiro  
Cristina informou que a fatura foi paga no vencimento (27/03), visto que não 
podemos dever ao Serpro, sob risco de suspensão dos descontos. 
Entretanto, solicitou informações do jurídico sobre o reajuste sem aviso 
prévio na mudança da fórmula de cálculo, que ficou de verificar se estava 
acontecendo dessa forma com outras entidades. 
 

 Contabilidade: a diretora Cláudia informou que continuaremos pagando a 
contabilidade atual até que seja possível definir-se por outro escritório, o 
que não deverá acontecer durante a atual crise. 
 

 Ofício 4/2020/Asaguas:  Foi emitida a Portaria ANA nº 104/2020, que inclui 
a maioria das propostas que haviam sido encaminhadas à diretoria da ANA. 
Entretanto, verificou-se que os diretores Ricardo, Marcelo e Christianne 
encaminharam nosso ofício ao arquivo, sem nos responder.  
 

 e-mail associado Rafael Tavares: decidiu-se responder ao associado 
Rafael Tavares com a proposta de e-mail elaborada por Cristina, acrescida 
das contribuições de Thierry (anexo 2: e-mail). 
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2. REUNIÕES DE DIRETORIA DA ASÁGUAS 
Foi deliberado que, enquanto durar a situação de calamidade pública 
devido ao coronavírus, com afastamento social, as reuniões da diretoria da 
Aságuas serão realizadas virtualmente, às segundas, sempre ,às 11h pelo 
aplicativo Zoom. A diretora Rosana enviará o link aos demais diretores e à 
estagiária Jacqueline. 
A estagiária Jacqueline continuará realizando seu trabalho remotamente. 
 

3. ARTIGO ADVOGADOS (MP 922/2020): 
Será divulgado, no site e por e-mail, aos associados, artigo escrito pelo 
escritório de advogados Mauro Menezes & Advogados, sobre a MP 
922/2020. 
 

4. COMENTÁRIOS SOBRE O MOMENTO EM QUE VIVEMOS:  
Foram trocadas informações sobre o momento em que estamos vivendo, 
com a pandemia do coronavírus. A ANA está com praticamente 100% do 
pessoal em trabalho remoto. A maioria das Superintendências está 
realizando reuniões com as gerências uma a duas vezes por semana, a 
diretoria fez um levantamento hoje em reunião virtual sobre os trabalhos 
em andamento em cada Superintendência. Alguns atrasos foram 
identificados devido à equipe da STI estar sobrecarregada e não ter ainda 
conseguido implantar os programas em todos os computadores. 
 

Cristina informou que a principal tarefa de todos nesse momento é 
contribuir para a não disseminação do vírus, mantendo distanciamento 
social e possibilitando um achatamento da curva epidêmica, de forma que 
o SUS e o país consigam atravessar o período sem entrar em falência. 
Salientou também que, nesse momento, além disto, a absoluta prioridade 
deve ser para a parcela da população que não tem reserva alguma; o 
governo deve atuar rápido porque agora a teoria do Estado mínimo não é 
mais possível; todos os países estão investindo muito no fortalecimento 
dos seus sistemas de saúde e no apoio às suas populações. No Brasil o 
Ministério da Saúde tem agido bem, de acordo com as diretrizes da OMS, 
mas a presidência da república tem dado sinais contraditórios, o que gera 
confusão na população Talvez estejamos diante da maior crise que já 
enfrentamos. 
 

Decidiu-se que as atividades programadas para este semestre (Debate 
Técnico, Torneio Secura, festa) serão adiadas, possivelmente para o 
segundo semestre, e esta  informação será comunicada aos associados. 
 
Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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