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66a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 16.03.2020, das 11h às 12h30 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calasans, Maria Cristina de 
Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, Valmir José de 
Macedo. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues e Vinicius Vieira.  
 
Estagiária: Jacqueline Batista. 
 

1. INFORMES 
Serpro: o diretor Valmir informou sobre cobrança anormal do Serpro de cerca de 
R$ 638,65 reais, quando usualmente pagamos cerca de R$ 100/mês.  Está 
sendo verificado do que se trata. 

 
2. ASSEMBLEIA 

Foi deliberado fazer o encerramento dos documentos (Prestação de contas 
financeira e de ações e balancetes) e enviar na quarta-feira para os associados e 
pedir para quem não concorda se manifestar. A sugestão é realizar a AGO online 
com transmissão; a diretoria ficará disponível para responder dúvidas durante um 
horário específico. Prestação de contas, relatório de atividades e planejamento 
financeiro precisam ser aprovados; aguarda-se posição do Conselho Fiscal. 

  
3. PORTARIAS SOBRE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO – CRISE DO 

CORONAVIRUS 
Analisou-se a Portaria ANA nº 99/2020 e considerou-se que falta muita coisa: 
Home office para que todas as pessoas – salvo aquelas que desempenham 
funções essenciais – não venham trabalhar e acabem obrigando outras 
pessoas a prestarem serviço de limpeza e outros serviços. Diretores tentaram 
agendar uma reunião com a diretora presidente da ANA para tratar do assunto, 
mas como a solicitação foi negada, foi enviado o ofício 03, Anexo 1. 

 
4. CONVÊNIO ASEJUF 

O diretor Valmir apresentou o contrato finalizado. Definiu-se que as atribuições 
da associação são unicamente de comunicação formal e divulgação em geral. À 
Aságuas caberá atualizar mensalmente o seu cadastro de associados e divulgar 
todo mês à ASEJUFE a lista dos associados e desfiliados. O diretor Valmir deve 
enviar a proposta de contrato para a diretoria da ASEJUFE para aprovação e 
posterior assinatura. 

 
5. DESFILIAÇÃO 

Foi apresentado o pedido de desfiliação do associado George Victor Costa 
Santos, por motivo de aprovação em outro concurso público, e consequente 
exoneração da ANA. O pedido foi aprovado. 
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Ata aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
 
 
 

ANEXO I À ATA 66 DE 16/03/2020 
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