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83a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 27.07.2020, das 11h às 12:30h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Cláudia Fernanda das Neves, Maria 
Cristina de Sá, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues e Rosana Mendes. 

 

1. INFORMES: 
 Reunião de organização da chapa: Está sendo discutida pelos 

interessados em formar uma chapa para gestão 2020/2022 e apoiadores 
uma proposta de composição. Foi feita uma sugestão inicial e esta 
semana eles vão conversar entre si para decidir os cargos. Os 
interessados em compor a nova chapa estão se reunindo no Teams,  em 
um grupo específico denominado “Futuro da Aságuas 2020/2022”. As 
inscrições das chapas poderão ser realizadas a partir do dia 3 de 
agosto, conforme edital 1 da Comissão Eleitoral. 
 

 Arquivos: O Diretor Vinicius sugeriu colocar todos os arquivos digitais 
gerados pela diretoria da Aságuas em nuvem (Google Drive, por 
exemplo). Em outra ocasião, o diretor já havia alertado aos demais 
diretores sobre o grande risco de armazenar os arquivos em HD 
Externo, computador pessoal ou institucional. Alegou também que salvar 
os documentos em nuvem permite uma melhor organização dos 
arquivos gerados pela diretoria da Aságuas, independente de qualquer 
gestão. A diretora Cristina afirmou que quando for possível o retorno 
presencial, será realizada a digitalização das atas de AGO e AGE 
anteriores a 2018 para colocar no site e serão colocadas no drive para 
facilitar o acesso. O diretor Vinicius finalizou sua fala recomendando que 
todos os outros diretores sigam a metodologia utilizada pela diretoria 
financeira de salvar todos os documentos produzidos em nuvem. O 
diretor Thierry sugeriu que, sem prejuízo à recomendação do diretor 
Vinícius (de armazenamento de todos os documentos produzidos pela 
Aságuas em nuvem) também continuássemos a manter os documentos 
no HD externo e no computador (laptop) da Aságuas. 
 

2. FINANCEIRO:  
Foi deliberado o envio de oficio aos associados que estão em dívida com a 
Associação. Será enviado ofício com AR, prevista no estatuto como 
advertência, e após 15 dias se não houver retorno do associado para 
asaguasfinanceiro@gmail.com o caso será levado para Assembleia 
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pautando a desfiliação. Foram atualizados endereços de alguns dos 
associados em dívida,e a Jacqueline irá ligar para confirmar os dados para 
envio dos oficios.  
 

3. RETORNO PRESENCIAL 
Foi discutido o envio de ofício à Direc sobre a questão, no qual será dada 
a sugestão de nomear algum responsável para estar à frente dos 
procedimentos para retorno presencial, de forma que a Aságuas possa ter 
ponto de contato sobre o assunto. O diretor Thierry redigiu a 1ª minuta de 
ofício e os diretores editaram o texto conjuntamente. Encaminhado que o 
ofício será enviado à diretoria da ANA assinado por todos os diretores 
(Anexo I). 
 
 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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