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63a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 18.02.2020, das 11h às 12h 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

Presentes: Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Thamiris de Oliveira e 
Valmir José de Macedo. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Cláudia Fernanda das Neves (férias), Jorge Thierry 
(férias), Márcio Rosa Rodrigues (viagem) , Simone Vendruscolo e Vinicius 
Vieira.  

 

1. INFORMES: 
 Convênio Asejus: Foi realizada hoje às 10h30 reunião com o novo diretor 

presidente da Asejus, Sr.Silvanildo, que assumu a partir de fevereiro de 
2020. Ficou combinado que a Aságuas enviará uma proposta alterando a 
enviada originallmente. Asaguas não terá responsabilidade sobre o 
pagamento à ASEJUf dos associados que quiserem aderir ao clube. A 
cobrança será feita pela ASEJUF diretamente aos associados da Aságuas 
que aderirem ao convênio e será feita por boleto ou desconto em folha. A 
responsabilidade da  Asaguas será a divulgação do convênio entre seus 
associados e o fornecimento à Asejuf da relação de associados em dia, 
além de informar casos de desfiliação, situação em que o convênio daquele 
associado será cancelado.  

 Palestra da Funpresp: Foi marcada para o dia 05/03 às 17h na sala da 
Aságuas a Palestra da Funpresp proposta e solicitada pelo associado 
Eduardo Passeto. 

 Ingressos Kinoplex: Já foram adquiridos e pagos os 100 ingressos da 
Kinoplex.  Adiretora Thamiris irá buscaá-los assim que estiverem 
disponíveis. 

 Doação de bolas: Havia sido deliberado no ano passado que três bolas 
seriam doadas, mas a responsável pela ação,  Gabriel M eldau não o fez. 
Agora ele e a diretora Thamiris recolheram uma bola para doação para o 
senhor Hélio,  garçom,  e há ainda outra bola a ser doada. 

2. PRÓXIMA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  
Decidiu-se que será realizada napróxima quinta feira dia 27 às 11 h a 
próxima reunião da diretoria Aságuas. Solicitou-se -se que todos os 
diretores participem, em especial os diretores financeiros (efetivo) e 
suplente), porque também será verificado se os Balancetes financeiros já 
podem ser enviados ao Conselho Fiscal..Será discutido o balancete final, 
planejamento orçamentário para 2020 e alterações  e editalda assembleia 
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(AGO), além de informes sobre a Fórum de Associações, reforma 
administrativa e articulações em andamento. 

 
3. AVALIAÇÃO DA REPERCUSSÃO DAS NOTAS DIVULGADAS PELA 

ASÁGUAS  
Na semana passada foram divulgadas aos Associados duas Notas, a 
primeira da FONACATE (e-mail enviado em    e a segunda a NOTA 
Pública assinada por 9 Associações de servidores de Agências 
Reguladoas (Anexos 1 e 2).. Os documentos também estão 
dispobibilizados no site da Aságuas. 
No geral, os diretores informaram que houve boa repercussão em suas 
áreas e a Aságuas recebeu dois e-mails de parabenização. 
Entretanto, também recebemos dois e-mails “solicitando isonomia de 
posicionamento da Aságuas e  manifestação sobre acontecimento 
ocorrido em 2016”. A Aságuas enviará e-mails aos dois colegas 
informando que tomamos conhecimento de suas colocações e que o 
mandato da atual diretoria é de setembro de 2018 a setembro de 2020. 
 

4. BANHEIRO DO AUDITÓRIO 
A Aságuas (Thierry) recebeu email de colega associada, informando que 
verificou, ao utilizar o banheiro feminino do auditório, que o basculante do 
banheiro do auditório estava refletindo a visão de quem está dentro do 
box, de forma que tudo é visto do lado de fora, A Aságuas considera grave 
a denúncia,  a diretora Thamiris foi ao local e constatou que era verídico. 
Foi deliberado o envio de e-mail para o setor responsável (Neto), 
solicitando IMEDIATA instalação de insulfilme 50% para que o vidro não 
reflita o que está dentro do banheiro. Deverá também ser solicitado que a 
mesma verificação seja feita em todos os banheitos, e caso necessário, 
mais insufulme seja instalado. 

 

5. TELETRABALHO:  
A Diretora Rosana informou que houve reunião convocada pela diretoria 
da ANA com os Superintendentes e Adjuntos para apresentar as 
propostas de teletrabalh. Os servidores não foram convidados a fazer 
parte da reunião;. Segundo informado posteriormente por um dos diretores 
(Joaquim) , nada foi aprovado ainda e há posiçõesdiferentes entre os 
Superintendentes,. 
 Foi sugerido que a Aságuas envie um ofício para que haja participação 
dos servidores das discussões e decisões sobre o teletrabalho. 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas 

 

 


		2020-03-05T11:10:49-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




