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33a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 

 (gestão 2018/2020) – dia 12/06/2019, das 11h20 às 12h30h 
Sala da Aságuas – Bloco L 

Presentes: Evânia Vieira da Costa, Jorge Thierry Calasans(férias),  Márcio Rosa 
Rodrigues de Freitas, Maria Cristina de Sá Matos Brito, Thamiris de Oliveira Lima 
e Valmir José de Macedo    

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Rosana Mendes Evangelista, 
Simone Vendruscolo(férias) e Vinicius Vieira Soares (viagem a serviço). 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1. INFORMES 

 JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA PRÓXIMA REUNIÃO: Cristina comunicou que 
estará ausente na próxima semana, de dezessete (17) a vinte e um (21) de junho 
porque participará do Congresso da ABES (Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental) em Natal/RN. 

 FÉRIAS 1:  Jorge Thierry comunicou que estará de férias do dia vinte e 
quatro (24) de junho a quinze (15) de julho. 

 FÉRIAS 2:Valmir comunicou que estará ausente do dia oito (8) a quinze 
(15) de julho para viagem a trabalho e depois entrará de férias de 15 a .26 
de julho 

Será enviado um e-mail de apresentação da nova estagiária, informando o 
horário de disponibilidade e local. Também será divulgada a reabertura da parte 
dos classificados do site. 

 

 

2. SITUAÇÃO DO REGISTRO DA Aságuas NO SERPRO  
 

O diretor Valmir informou ter recebido, pelo email dele na ANA, mensagem 
do SERPRO informando que é necessário fazer o E-CNPJ da Associação, 
pois não mais será aceita a utilização de email pessoal (que vinha sendo 
utilizado pelo diretor Vinicius . Por uma questão de segurança do SERPRO 
com as consignatárias, pessoas físicas precisam da autorização de pessoas 
jurídicas para serem habilitadas. Por esse motivo, será necessária a criação 
de um E-CNPJ para autorizar o acesso dos novos associados. O responsável 
pela autorização será o tesoureiro, que irá incluir os novos associados. A 
Aságuas possuía um E-CNPJ com a empresa R-Solut, mas não foi renovado. 
Para renovar seria necessário apresentar o estatuto, última ata realizada e o 
RG de um responsável. O SERPRO também oferece o serviço de E-CNPJ 
pelo valor de R$ 330,00 com a vantagem de ser o mesmo sistema da ANA. 
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Valmir ficou responsável por verificar o que seria necessário para a criação 
do e-CNPJ com o SERPRO.  

 

3. Ingressos Cinema 
 

O diretor financeiro enviou informação de que a prestação de contas dos 70 
ingressos de cinema adquiridos em janeiro19 estava ok, ou seja, foi 
depositado em nossa conta o mesmo valor da compra. 
Thamires informou que os mais vendidos são do Itaú pelo fato de o cinema 
ter mais opções de filmes ea rede Kinoplex por ter mais opções de cinemas 
 Foi aprovada a  compra de sessenta (60) unidades de ingressos do Itaú, que 
agora têm validade de quatro meses, em vez dos três anteriores. Os 
ingressos ficarão com a estagiária que criará com o tesoureiro um sistema 
de controle de vendas e depósito dos valores na conta da Aságuas. 

 

4. Torneio Secura 
 
A diretora social Thamiris informou que havia algumas decisões da diretoria 
sobre o Torneio Secura, a saber: 
a. Havia sido decidido que um dos times, com maioria de terceirizados da 

empresa real, seriam isentos do valor integral e pagariam 30% do valor 
das inscrições e a Aságuas pagaria 70%. Mas alguns dos terceirizados 
não pagaram o valor referente aos 30% pré estabelecidos. A decisão da 
diretoria da Aságuas sobre o assunto foi: a Associação arcará com o 
combinado (70%) e serão cobrados aos que não pagaram os valores em 
débito. Caso não seja realizado o pagamento, eles serão impedidos de 
jogar no próximo torneio. 

b. Bolas 
A associação está com sete (7) bolas restantes do torneio, três (3) bolas 
novas e quatro (4) antigas. Foi decidido que as novas e duas (2) das 
antigas serão guardadas, as outras (2) serão disponibilizadas para o uso 
na quadra de esportes da SPO. 
 

5. OlimpiANA 
 

Apenas três (3) pessoas entraram em contato para se voluntariar a participar 
da organização e o prazo encerra hoje, dia doze (12) de junho. O quórum 
que havia sido estabelecido era de cinco (5) pessoas, caso não haja quórum, 
a decisão será tomada na próxima reunião. 
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6. FESTA JUNINA  
 

Foi feita uma discussão sobre a necessidade de que as decisões coletivas 
sejam respeitadas e que os diretores da Aságuas não confundam suas 
relações de trabalho com as chefias com a função de diretor da Associação; 
Thamires enviará a lista com responsável e descrição de cada barraca. 
Magali (COSUS/ANA) está de licença médica, mas enviou e-mail 
confirmando a organização da festa. O convite será elaborado pela Thamiris 
junto com a estagiária.  

 

7. Greve geral do dia quatorze (14) de junho 
 

Foi informado sobre a greve geral proposta pelas Centrais Sindicais para 
amanhã, dia 14 de junho. Não encontramos material das Centrais nem 
horário de realização de ato em Brasília para convocar os servidores da ANA, 
como foi feito em ocasião anterior. 
Decidiu-se: 1. Distribuir aos associados a Nota do escritório Mauro e 
Menezes e 2. Distribuir a nota da ASIBAMA sobre o assunto.3. Liberar a 
estagiária amanhã, tendo em vista que o setor de transportes estará 
paralisado. 
Anexo I: E-mail enviado aos Associados em 13/06/2019. 
 
 
Após aprovada pelos presentes esta ata foi assinada por mim, Diretor Executiva da Aságuas: 
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ANEXO I À ATA 33 DA DIRETORIA DA Aságuas: email enviado em 13/06 
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