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81a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 13.07.2020, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Cláudia Fernanda das Neves, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Simone Vendruscolo e Thamiris de Oliveira. 

 

1. INFORMES: 

Nota das associações: O Fórum das Associações dos Servidores das 
Agências Reguladoras elaborou uma nota sobre minuta de Medida Provisória 
proposta pelo Ministério da Economia, de restruturação dos cargos 
comissionados, que pode causar estrago na autonomia das Agências, e que 
foi avaliada e indicada pela rejeição pelo Fórum de RHs. Deliberou-se pelo 
envio do documento aos associados e publicação da nota no site da Aságuas 
(anexo 1).   

Reunião do futuro da Aságuas: Foi realizada, dia 10/07, reunião do grupo 
que está se organizando para compor e/ou apoiar a chapa para Aságuas 
gestão 2020/2022. Várias pessoas estão participando da reunião e marcaram 
reunião para definir objetivos e distribuição de tarefas da chapa amanhã, dia 
14/07. Helvécio ficou responsável por convocar a reunião.  

2. FINANCEIRO:  

Em 2019 a Aságuas fez um completo levantamento de associados em dívida 
(eram cerca de 50) e a Diretoria Financeira fez um grande trabalho de 
cobrança, sendo que maioria dos casos (cerca de 40) foi resolvida ainda em 
2019. 

Por ocasião do processo preparatório da AGO, prevista para março/2020, 
decidiu-se pelo envio de correspondência aos ainda devedores (cerca de 
onze pessoas). A diretoria financeira comprometeu-se em enviar esses 
documentos, mas com a decretação do trabalho remoto devido à pandemia, 
isso não foi feito. Entretanto, foram registrados, no balanço de 2019, todos os 
débitos até 31 de dezembro de 2019. A classificação contábil utilizada foi de 
dívidas dos associados; havia casos com e sem desconto em folha e os 
casos de desfiliados que não pagaram as dívidas antes de se desfiliarem. Os 
dados abaixo. constaram do Balanço de Atividades 2019, o item 3.2, onde 
consta o seguinte: 

Total geral de dívidas  

 a. Desfiliados: R$ 2.560,00; 
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 b. Filiados sem desconto em folha: R$ 4.880,00 e  

c. Filiados com desconto em folha: R$ 300,00.  

SOMA TOTAL DE DÍVIDAS até 31/12/2019: R$ 7.740,00. 

Esses valores constam do balanço financeiro 2019. Os diretores ressaltaram 
a importância de repassar não apenas a planilha de dívida para a próxima 
gestão, mas também um procedimento de como agir para a cobrança de 
dívidas. Alguns associados pagaram e não implementaram o desconto em 
folha, então a dívida continua, desde então, aumentando. 

A sugestão de encaminhamento foi de enviar um e-mail informando sobre as 
pendências até 31 de dezembro de 2019 e um ofício, por via postal com aviso 
de recebimento, para o endereço registrado na ficha de filiação. Mas antes do 
envio deste ofício, será realizada uma consulta aos advogados para instituir 
uma metodologia para o futuro e deixa-la registrada para a próxima diretoria.  

Há ainda o caso de pessoas com licença não remunerada (cerca de cinco 
sócios) que, enquanto estão de licença não remunerada, não foram e não são 
cobrados, isto porque não é possível o desconto em folha, tendo em vista que 
não recebem remuneração pela ANA.  

Sugere-se referendar este procedimento na próxima Assembleia.   

 

3. COMISSÃO ELEITORAL: 

Foi aprovado o Edital no 02/2020 (anexo 2), com a nomeação da Comissão 
Eleitoral que coordenará o processo eleitoral 2020/2022 da Aságuas, 
composta pelos associados Helvécio Mafra, Márcio Bonfim, Mariana Braga, 
Marcio Alexandro e Gabriel Meldau que, consultados, concordaram em   
compor a comissão. 

  

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Exec 
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ANEXOS À ATA 81 da reunião da Aságuas, realizada em 13/07/2020
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ANEXO 2: edital 02/2020 (nomeação Comissão Eleitoral) 
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