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82a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 20.07.2020, das 11h às 12 h:30 
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, Simone Vendruscolo e 
Thamiris de Oliveira e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira. 

 

1. INFORMES: 

Reunião do futuro da Aságuas: Surgiram novas pessoas interessadas em 
concorrer para a chapa da próxima gestão. Essas pessoas marcaram uma 
reunião para amanhã às 17h pelo Teams com o objetivo de iniciar as 
discussões sobre as funções e cargos pretendidos.  

Retorno presencial: A ANA, por meio da SAF, enviou e-mail aos 
servidores com o título “Estudo para o retorno presencial”, o qual veio 
acompanhado por três anexos, para os servidores atualizarem as 
informações prestadas em março último sobre sua situação.  Questionada 
pelo servidor Agustin Trigo, a CGEGEP/SAS/ANA, na pessoa de sua 
coodenadora, Sra. Neuza, informou que os servidores com mais de 60 anos 
serão automaticamente excluídos do retorno presencial. A diretoria da 
Aságuas, tendo em vista o desconforto que este e-mail gerou para parte 
dos servidores, decidiu enviar um ofício para a diretoria colegiada da ANA, 
questionando a oportunidade do envio do questionário sobre retorno 
presencial em um momento de pico da epidemia, com os maiores números 
de morte por Covid-19 no Distrito Federal. O diretor Vinicius sugeriu, 
previamente, um diálogo com a SAF para comunicar as preocupações 
sobre a reação que o questionário gerou aos servidores, sendo aplicado no 
momento de pico de pandemia no DF. O diretor Thierry elaborará uma 
minuta do ofício para a diretoria da ANA, a ser avaliada na próxima reunião, 
pelo qual a Aságuas solicitará ser informada sobre as decisões da ANA 
acerca desse tema e que o retorno ao trabalho presencial só se dê quando 
estiverem criadas todas as condições de segurança para tal, após a 
identificação da manutenção do declínio da curva de casos de contágio no 
DF.  
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2. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS ATÉ O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 E DAS 
ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA ASÁGUAS PARA O MANDATO 
2020/2022 

Foi realizada, hoje (20/7/2020) reunião com o Dr. Rodrigo Torelly, da 
assessoria jurídica da Aságuas, por ocasião da qual fomos informados da 
edição da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). A 
diretoria da Aságuas discutiu o assunto e, tendo em vista que o Estatuto da 
Aságuas prevê a realização de Assembleias somente pela modalidade 
presencial, com votação por meio de cédula e, tendo em vista a situação de 
pandemia e a lei retro citada, deliberou, por unanimidade: 

- A diretoria da Aságuas, diante da pandemia da Covid-19, que impossibilita 
a realização de assembleias e eleições presenciais, levando em conta o 
disposto no art. 5°, da  Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, e no artigo 
41, do Estatuto da Aságuas, deliberou que as assembleias gerais, tanto 
ordinárias como extraordinárias, a serem convocadas e realizadas até dia 
30 de outubro de 2020, ocorrerão na modalidade eletrônica por meio da 
plataforma Teams, respeitando os prazos estatutários e mantendo a devida 
publicidade por meio de envio de e-mail aos associados e divulgação no 
site da Aságuas (www.asaguas.org.br). Também foi autorizada a 
organização, pela Comissão Eleitoral nomeada por meio do Edital 02/2020 
da Diretoria da Aságuas, da votação eletrônica para eleição da diretoria 
biênio 20/22, assegurado o direito à inviolabilidade do voto.   

A diretoria da Aságuas informará imediatamente os associados desta 
decisão que será, posteriormente, submetida a referendo de Assembleia 
Geral Extraordinária.  

3. FINANCEIRO:  
Foi deliberado que será feita, ainda esta semana, a minuta do Ofício de 
cobrança dos associados em dívida com a Associação, dívida 
consubstanciada no balanço de 2019.  A diretora Claudia fará uma lista 
dos associados que não estão em dia com os pagamentos e não têm 
desconto em folha; fará um modelo de carta para envio por AR, será 
enviado um e-mail e carta com aviso de recebimento informando o valor e 
período de débito. Eles terão o prazo de 15 dias corridos para entrar em 
contato com a Aságuas e resolver as pendências; caso isso não aconteça, 
receberão advertência e no final de agosto será convocada uma 
assembleia para votação de várias questões financeiras, e tomar decisão, 
pautando o possível desligamento dos associados ou outras soluções. 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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