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39a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 24/07/2019, das 11h às 12h30 h 
SALA DA Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calazans, Maria Cristina de 
Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues (reunião de trabalho no MDR), 
Valmir José de Macedo (férias).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES:  

 Mensalidade: Vinicius confirmou que foi reestabelecido o desconto em folha 
dos associados da Asaguas em julho.  Apenas o mês de junho ficou sem 
desconto.  

 Olimpiana: Thamiris confirmou que somente se inscreveram três pessoas para 
a coordenação do Olimpiana 2019. Dessa forma, conforme decisão anterior, 
fica confirmada a não realização da Olimpiana em 2019. Além de falta de 
equipe coordenadora, a CAIXA  negou o patrocínio, segundo o diretor Vinícius. 

2. CONSELHO FISCAL 

Foi aprovado o edital 3 de nomeação da Comissão Eleitoral, para a eleição do 
Conselho Fiscal da Aságuas, cujo mandato termina em 28 de setembro próximo. 
(Anexo 1: edital 3). 

3. CADASTRO GERAL DE ASSOCIADOS DA ASÁGUAS 

Foi feita uma atualização do cadastro geral de associados da Aságuas até o 
número de sócio 337.  No cadastro estão identificados os sócios ativos, os cedidos, 
os com licença sem remuneração, os exonerados, os desfiliados e os falecidos. 
Neste cadastro estão todos os números desde o número 1 até o número 337, 
faltando apenas uma atualização de alguns dados (email, CPF, SIAPE, etc), de 
alguns associados. Esta lista será doravante a lista oficial de cadastro, estando seu 
controle e alteração sob responsabilidade da Diretoria Administrativa e foi criado 
um arquivo para controle no computador da Aságuas.  

A partir do número 338 (próximo número de associado a ser utilizado), os 
procedimentos de filiação obedecerão à seguinte ordem: 

a) Haverá um local no site com a ficha de filiação e orientações para filiação. 

b) Cada novo associado deverá entregar a ficha assinada, via email da Aságuas 
ou pessoalmente à estagiária na sede da Associação. Caso o novo requerente 
associado já tenha sido associado e se desfiliado, será utilizado um novo 
número doravante . 
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c) A estagiária informará na próxima reunião da diretoria da Associação o 
recebimento da ficha que deve constar da ata daquela reunião, após aprovada 
a filiação. Em casos de urgência, o Diretor Administrativo Efetivo ou suplente 
pode aprovar a ficha “ad referendum”. 

d) Após a aprovação da diretoria, o diretor Administrativo assina a ficha com a data 
e número da reunião de homologação e anota os dados do novo filiado no 
Cadastro geral de Associados e arquiva a ficha original na pasta de fichas de 
associados. 

e) Após cadastrar o novo associado, o Diretor Administrativo informa o Diretor 
Financeiro para os procedimentos de inserção do novo filiado na lista de 
desconto em folha da Aságuas. Caso a associação seja aprovada até o dia 15 
do mês cobra-se a mensalidade do mês em curso, caso seja a partir do dia 16, 
cobra-se o mês seguinte. O diretor Financeiro, após o procedimento de inserção 
do associado na folha de descontos, anota a informação na ficha do associado, 
após o que o processo de associação é terminado. 

4. ALTERAÇÕES/MODERNIZAÇÃO DO SITE 

Foi marcada para hoje, dia 24/07, às 16h uma reunião para mapear as mudanças 
no site e foram convidados todos os interessados; o trabalho está sob a 
coordenação da Diretoria Técnico Científica. 

 

A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO 1 À ata 39 (GESTÃO 08) – EDITAL 3 
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