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69a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 13.04.2020, 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, Valmir 
José de Macedo e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira  e Thamiris de Oliveira. 

 

1. INFORMES: 
Informe de cada diretor sobre sua área ou outras informações 
obtidas na semana: 
 

Cristina: Informou que em conversa telefônica com o diretor substituto da 
ANA Joaquim Gondim, este lhe disse que: 1)os superintendentes estão 
enviando informes semanais das atividades das superintendências à 
diretoria da ANA; 2) os dois casos de suspeitas do Covid 19 na ANA 
,Eduardo Passeto e Marcus Vinicius, ambos da SFI foram descartados e os 
servidores passam bem, e 3) a atuação da SGH, não está tendo 
fiscalização em campo; a Fiscalização realiza reuniões quando há uma 
ameaça, mas nenhuma atividade presencial. Informou também que, 
conforme Nazareno Araújo (GGES/AA), o orçamento da ANA de 2020 não 
está sofrendo reduções; serão apenas necessários ajustes no ano que vem. 
Propôs a criação de um arquivo para acompanhar o andamento das ações 
das superintendências onde deverão ser reunidos os informes semanais, se 
conseguirmos obter cópias dos mesmos.   
Rosana: Informou que os terceirizados estão em casa e recebendo 
salários, mas que há a preocupação em prestar o apoio necessário. 
Seremos avisados caso haja problemas com pagamento. A diretora está 
tendo muitas reuniões na SPR, porque tem muitas demandas urgentes. 
Thierry: Nenhuma novidade em sua área. Explicou que foi aprovada o 
adiamento da emissão dos boletos de cobrança pelo uso da água por 
quatro meses. Sua Coordenação está realizando reuniões semanais às 
quintas-feiras, de 15h às 17h. Lembrou que recebemos resposta do 
Kinoplex informando que os ingressos de cinema serão prorrogados por 
igual período em que o cinema permanecer fechado. Lembrou também a 
necessidade de uma resposta ao e-mail da associada Fernanda Laus, que 
questionou o posicionamento político contido na nota das entidades 
sindicais divulgada pela Aságuas na semana anterior. 
Vinicius: O diretor retorna na próxima semana da licença capacitação, não 
recebeu e-mails da SAF informando sobre ações da Superintendência 
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Esteve presente na ANA para resolver uma situação particular pendente e 
informou que só os seguranças brigadistas e funcionários da limpeza estão 
trabalhando presencialmente. Foi assinada a atualização do sistema 
SIGAS, autorizada na reunião anterior. O ex-associado George Victor, já foi 
excluído do desconto em folha. O diretor retirou o extrato no banco do Brasil 
e verificou um valor a menor, comparado ao mês anterior. Isso por que o 
Serpro está realizando o desconto diretamente na fonte, não mais enviando 
boleto. A cobrança será de R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinto centavos) 
por associado. Atualmente existem 240 associados com desconto em folha, 
que totaliza um valor mensal de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) 
de taxa de serviço para o Serpro. Ressaltou que a receita diminuiu, mas as 
festas e debates que não serão realizadas em 2020 e o valor que seria 
gasto nesses eventos vão compensar as frustrações de receita. Depois será 
necessário repensar a forma de equilibrar a diminuição da receita e pensar 
futuramente em aumentar a mensalidade dos associados, a fim de 
compensar a defasagem financeira. Mas informou que a Aságuas 
financeiramente está bem.  
Cláudia: Pontuou o desafio de achar uma nova chapa. Em sua área estão 
sem datas fixas para reuniões e estão finalizando relatório de gestão. 
Comentou sobre o Decreto que prorrogou parcerias e ofícios até dezembro 
e como ações foram já prorrogadas para o próximo ano.  
Valmir: Comentou sobre a ação pública contra a ANA e como pode ser um 
problema para a agência.  
Márcio: Devido à queda da receita líquida, sugeriu aumento da 
mensalidade e informar aos associados a possibilidade de aumento pós 
crise. Sugeriu responder associada Fernanda sobre a nota de que o 
momento é político e que estão todos expostos à crítica.  
Simone: Estão realizando reuniões semanais em sua área. Como uma das 
responsáveis pela área EAD, informou que alguns cursos e materiais 
necessitam revisões e atualizações. 

 
2. Participação do Conselho Fiscal: A diretora Cristina sugeriu que fosse 

incluída um (ou dois) integrante(s) do conselho fiscal nas reuniões 
semanais para que haja uma interação e troca de informações. Todos 
concordaram. 

3. Fórum das associações: A diretora Cristina esclareceu que está em 
pauta a realização de uma nova reunião e a ata completa da anterior 
(realizada por WhatsApp) está disponível e será enviada para todos os 
diretores para conhecimento. As agências estão sendo muito requisitadas 
nesse momento de pandemia. 
 

Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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