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4a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 24/10/2018, das 11h20 h às 13h50 

                            Local:  sala da Aságuas – bloco L   

 
Presentes: Maria Cristina de Sá Matos Brito, Vinicius Vieira Soares, Valmir José de 
Macedo, Rosana Mendes Evangelista, Jorge Thierry Calasans, Cláudia Fernanda 
das Neves Oliveira, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, Simone Vendrusco e Evânia 
Vieira da Costa. Estagiário: Nathan Façanha Cares  

 
1. NOTAS ASIBAMA E ASCEMA 
A diretoria da Aságuas tomou conhecimento da nota da Asibama (Associação dos 
Servidores do Ibama) em defesa do Meio Ambiente. Também tomou conhecimento 
da nota da ASCEMA, encaminhada em 11 de outubro (Meio Ambiente em Perigo 
no Brasil. As notas não serão divulgadas no site devido ao fato de não terem sido 
enviadas formalmente pelas entidades autoras. Entretanto, houve por parte da 
diretoria da Aságuas muita solidariedade aos colegas do MMA. 
2. DEBATE TÉCNICO 
Foi decido que, na próxima reunião, as diretoras Rosana e Simone trarão uma 
proposta para o próximo debate técnico. A data será dia 20 de novembro, o debate 
será seguido de uma confraternização no estilo “happy hour”.A idéia do “happy 
hour” foi do associado Márcio Bonfim, que colocou a BandANA à disposição do 
evento e sugeriu que fossem chamados “food trucks” para oferecer comida e bebida 
na confraternização pós debate. 

3. DIRETORIA FINANCEIRA 
O Diretor Financeiro informou que existem 213 associados com desconto em folha 
e 31 com outros tipos de cobrança, a maioria dos quais está em atraso.  

Foi deliberado que o contrato da assessoria contábil atual será encerrado até 
dezembro, uma vez que estavam prestando um péssimo serviço.  

No lugar da atual assessoria, o diretor Vinicius indicou a OC Contabilidade, que 
além de possuir mais serviços que a assessoria anterior, faz o serviço por um preço 
menor. Decidiu-se que na próxima reunião Vinicius apresentará mais argumentos 
em favor dessa organização, especialmente as experiências com contabilidade de 
Associações e referências para aprovação do contrato. 

Operacionalizar o serviço contábil:  

O diretor Vinicius trouxe a proposta de operacionalizar o serviço contábil da 
associação, para que os lançamentos contábeis não sejam feitos manualmente e 
sejam automatizados.  
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A proposta do diretor financeiro, Vinicius, é de que a associação contrate o serviço 
do site Conta Azul. O pacote trimestral é no valor de R$130 por mês, que também 
dá o direito de emissão de até 50 boletos por mês. Essa proposta ainda está sob 
avaliação. O diretor Vinicius ficou de enviar por e-mail com a proposta para os 
demais diretores avaliarem.  

4. Festa de confraternização: 
Esse item ficou prejudicado pela ausência da diretora social Thamiris de Oliveira. 

Foram decididas as 3 opções de local para a festa: Rubaiyat, Casa Bonita ou Hotel 
Nacional 

Ocorrerá uma reunião extraordinária na sexta-feira (26/10) para que seja tomada a 
decisão final sobre a festa de confraternização.  

Na reunião ocorrida em 26/10 foram apresentadas pela diretora social Thamiris, 
propostas de custo de verificadas nos três locais aprovados; 

a. Rubayart – 4 h de festa; buffet à la carte com entrada, jantar principal e 
sobremesa. Custos R$ 127,00 + 13% (Total de R$ 143,5/por pessoa mais 
aluguel de R$ 3.000,00. 

b. Hotel Nacional – até 300 pessoas. 5 h de festa. Custo: R$ 133=10% = R$ 
146,00 (cardápio 1); cardápio 2; 157,00/pessoa e cardápio 3: R$ 190/pessoa. 
Cobra taxa de rolha de R$ 19,00. Não cobra aluguel. 

c. Casa Bonita – 5 h de festa. Custo: buffet R$ 95,00/pessoa .O custo da festa 
para 100 pessoas, incluindo espaço kid, buffet, ´iluminação, etc seria de R$ 
15.500,00 e para comparecimentos de mais de 100 pessoas serão pagos R$ 
95,00/pessoa. Se o comparecimento for inferior a 100 pessoas o preço não 
será diminuído. 
Após discussões, a diretoria decidiu por maioria pela realização da festa na 
Casa Bonita. 

  


