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91a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(última reunião da gestão 2018/2020) – dia 21.09.2020, das 14h30 às 17h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

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

Convidados: Flavia Simões Ferreira Rodrigues, Gonzalo Alvaro Vázquez 
Fernandez, Luiz Henrique Pinheiro Silva e Morris Scherer‐Warren. 

Ausentes: Evânia Vieira e Simone Vendruscolo. 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima. 

 

1. INFORMES: 

Processo eleitoral: A diretora Cristina informou que foi realizado na 
semana passada um teste do sistema de votação que contou com a 
participação de cerca de vinte colegas, entre membros da atual diretoria, da 
próxima, a ser eleita, e membros do Conselho Fiscal. O teste ocorreu bem, 
o membro da Comissão Eleitoral, Helvécio Mafra, vai preparar o formato de 
ata e será realizada ainda esta semana uma reunião com o advogado 
Rodrigo Torelly e diretores Thierry e Cristina para dirimir dúvidas legais. 

Transição para a 9ª diretoria: A diretora Rosana informou que na última 
semana foi realizada reunião com membros atuais e futuros da diretoria 
técnico cientifica (Rosana, Simone, Juliana e Ana Paula) e com outros 
membros da futura diretoria (Luiz Henrique, Morris e Flávia). Na reunião, as 
diretoras explicaram as atribuições, repassaram algumas atividades, como 
os Debates Técnicos, as questões resultadas da roda de conversa de 
retorno presencial, a situação jurídica do tema promoção e progressão e a 
participação na Coalizão pelo Clima. Abordaram também temas como as 
Comunidades que Sustentam Agricultura – CSA, divulgação pelo site e 
redes sociais da Aságuas e funções da estagiária. 

2. NOTA DO FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES 
A diretora Cristina informou sobre o processo de construção da Nota no 
Fórum de Associações, esclareceu que não se trata de uma nota de 
posicionamento, mas de colocar alguns pontos da Reforma 
Administrativa (para os servidores, caso questionem) e uma sugestão de 
leitura de materiais com vários links sobre o tema.  Informou, também, 
que das nove associações existentes, somente a Aságuas e a Assetans 
ainda não se manifestaram, tendo as demais aprovado a publicação da 
Nota. A Nota (Anexo 1) foi enviada previamente para leitura e 
conhecimento a todos os diretores e, também, a membros da próxima 
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diretoria. Colocada em discussão, foi aprovado por todos os presentes 
que a Aságuas assine a Nota e a divulgue aos Associados. A Nota será, 
portanto, divulgada no site da Associação e enviada, por e-mail, aos 
associados. 
 

3. QUESTÕES FINANCEIRAS 
O diretor Vinicius esclareceu que o registro de documentos no cartório e 
atualização bancária para acesso dos novos diretores levará um tempo 
para ser realizado. A partir do dia 29 de setembro os bancos não 
permitirão que os diretores atuais tenham acesso às contas bancárias, e 
para que os novos diretores não fiquem sem ter como realizar os 
pagamentos necessários, sugeriu que, como sempre ocorreu e é de 
praxe por ocasião da alteração de  mandato de diretorias, seja feita a 
transferência de um determinado valor para a próxima diretoria, a ser 
eleita.  Alguns pagamentos fixos, como o escritório de advocacia, 
contabilidade, etc., já se  encontram programados até o fim do ano, mas 
pagamentos variáveis, como o da empresa de estágio, não podem ser 
programados. Após questionamentos sobre a base de cálculo do valor, 
os diretores deliberaram pela transferência de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) para a conta da próxima diretora financeira, Flávia Simões, que 
vai enviar as informações da conta para o e-mail da Aságuas.   
Foi também levantada a questão de que ainda não foram enviados os 
ofícios aos quatro ex-sócios que foram excluídos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2 de setembro. Já foi solicitado que sejam inscritos em 
suas fichas a exclusão, a dívida que não foi paga e a informação de que 
somente podem voltar a se associar se quitarem a dívida. Tendo em 
vista que os Correios se encontram em greve, impossibilitando o envio 
dos ofícios neste momento, a diretoria financeira acompanhará a nova 
diretoria para a elaboração e o envio dos ofícios comunicando a decisão 
da AGE e informando da possibilidade de recurso à próxima 
Assembleia, caso queiram fazê-lo. 
 

4. ATO GLOBAL PELO CLIMA:  
As diretoras Cristina e Rosana receberam telefonema de diferentes 
pessoas que se apresentaram como representantes da Marcha Mundial 
do Clima e solicitaram apoio da Aságuas a ato/ação presencial a ser 
realizado no dia 25 de setembro às 17h, em protesto a vários aspectos 
da política ambiental e a situação das queimadas. O diretor Thierry 
chamou a atenção para a informalidade dos contatos, e o fato de nada 
ter sido encaminhado formalmente ao e-mail da Aságuas e solicitou a 
formalização do pedido por meio do e-mail da Aságuas para que a 
próxima diretoria lide com o assunto e tenha o registro dos contatos.  
Vários diretores se manifestaram, todos considerando que o convite era 
confuso e não nos dava clareza para apoiar o evento. Durante a reunião, 
no fim dessa discussão, chegou no e-mail da Aságuas o convite para a 
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Aságuas ser parte dos organizadores do ato. Os diretores concordaram 
que o tom da divulgação do ato não está de acordo com a abordagem 
da Associação e que não há tempo para a diretoria atual lidar, no 
momento, com essa questão, ficando o acompanhamento da questão a 
critério da próxima diretoria, com a recomendação de que seja enviado 
e-mail da Aságuas informando esta decisão (Anexo 2).  
 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO 1 à ata 91: Nota do Fórum das Associações 
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ANEXO 2 À ATA 91: e-mail enviado sobre Ato do Clima 
 
 

ASÁGUAS <asaguasdiretoria@gmail.com> 
qui 24/09/2020 16:20 
Caixa de entrada 
Para: 
Marcha Mundial por Justiça Climática <marchamundialdoclima1@gmail.com>; 

Prezada Cláudia, 

  

Agradecemos o convite a esta associação para participar do Dia de Ação Global 
pelo Clima, consideramos o tema muito relevante e urgente, o que nos fez assinar 
o Manifesto da Coalizão pelo Clima em 2019. No entanto, para aderir ao ato seria 
necessário mais tempo de avaliação e consulta aos nossos associados, o que não 
será possível no prazo atual:  estamos em processo de transição de Diretoria e seria 
preciso incluir a próxima gestão, que só tomará posse segunda-feira que vem. 

De qualquer forma, repassaremos a eles a sua demanda. Lembre-se que o e-mail 
de contato da Aságuas é sempre asaguasdiretoria@gmail.com 

  

Desejamos sucesso à organização do ato. 

  

Atenciosamente, 

Diretoria da Aságuas 
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