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3a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 17/10/2018, das 11h às 13h 

Local:  sala da Aságuas – bloco L   
 
Presentes: Cláudia, Cristina, Rosana, Simone, Thamiris, Thierry, Valmir e Vinicius.  
Convidados: Magaly (parte final)  
Ausentes: Márcio Rosa (férias), Evânia (reunião com chefia). 

 
1. INFORMES 
• Os diretores executivos – titular e suplente – informaram que a oitava diretoria da 

Aságuas foi registrada no Cartório Marcelo Ribas. O custo de registro foi de R$ 
380,50 (2 jogos completos) e o total dispendido (incluindo cópias – 2 jogos completos 
e mais 7 atas e autenticações – 1 jogo completo e mais 9 atas) foi de R$ 553,30. Os 
recibos foram repassados à diretoria financeira para reembolso ao diretor Thierry. 

• A associada Maristela solicitou informações acerca de eventual Portaria da Diretoria 
da ANA suspendendo novas licenças capacitação até 31 de dezembro. O diretor 
Thierry esclareceu que não se trata de Portaria, mas de um comunicado da SGE 
acerca de uma decisão da Diretoria Colegiada e explanou sobre as negociações 
feitas com a diretoria da ANA pela sétima diretoria da Aságuas. A diretora Claudia 
informou que havia confusão de interpretação da colega sobre o assunto e ficou de 
esclarecê-la. 

• A diretora Cristina informou sobre a reunião do CNRH ocorrida ontem e na qual 
estava prevista a votação de moção contra a MP 844; entretanto o Ministério das 
Cidades pediu vistas e o assunto somente voltará à pauta na próxima reunião 
plenária do CNRH (18/12/2018) após a data de vencimento da MP.  

 
2. SITE DA Aságuas 

Foi decidido que, na diretoria da Aságuas, as diretoras Rosana e Simone ficarão, 
juntamente com o estagiário, responsáveis pela operação do site e já estão em 
comunicação com Flávia para os conhecimentos necessários.  

3. FINANCEIRO 
• Os diretores financeiros, Vinicius e Cláudia, informaram que ainda não foi possível 

realizar o levantamento completo da situação financeira da Aságuas. 

• Definiu-se, como primeiros passos: 
 1. Providenciar a liberação das contas bancárias, de forma que a atual diretoria 
possa operá-las; agora que as atas já estão registradas; 
 2. Realizar um levantamento criterioso da situação dos cerca de trinta devedores, 
para que se possa apresentar proposta de negociação, que inclua negociação da 
dívida atrelada à inclusão do devedor no débito em folha da Associação; para os que 
já têm débito em folha: verificação se a dívida é real e solução do problema; para os 
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que têm dívidas e não podem optar por débito em folha propor-se-á o pagamento por 
cobrança e que eles arquem com os custos;  Após todo o levantamento, avaliar a 
possibilidade de negociações diferenciadas para os que não podem ter mais débito 
em folha. 
3. A diretoria financeira apresentará até o fim do mês esta proposta detalhada e 
apresentará proposta de comunicado a ser feito aos devedores. Durante o período 
que se inicia hoje e até fim de novembro de 2018 far-se-ão as conversas necessárias 
para, ao final, além de reduzir a dívida de cerca de treze mil reais até início de 
dezembro, aumentar o número de colegas com débito em folha, de forma que fiquem 
apenas poucos casos fora desta forma de pagamento. 

4. FILIAÇÕES 
Foi informada a atual sistemática de filiações / desfiliações: o filiado entrega a ficha à 
Aságuas; a filiação é submetida à próxima reunião de diretoria, devendo constar em 
ata sua aprovação; a ficha de filiação é numerada/arquivada em pasta própria, a 
Aságuas envia o tutorial para inscrição para débito em conta e no mês seguinte o 
diretor financeiro verifica se o débito em conta foi realizado. 
Foi discutida a necessidade de informatizar melhor esse sistema. O diretor 
administrativo fará um levantamento do quê existe de cadastro em papel e magnético 
das fichas de associados, de forma a organizar, de forma definitiva, esse arquivo. O 
diretor financeiro, Vinicius, ofereceu para ajudar nos arquivos.  
Sobre as desfiliações, os estatutos preveem o mesmo procedimento. O associado 
deve solicitar por escrito (ofício, e-mail à Aságuas, etc) a desfiliação. A diretoria da 
Aságuas aprova a desfiliação em reunião e comunica ao associado. Serão feitas 
verificações de melhorias das informações no nosso site e dos procedimentos. 
 

4. FESTA DE FIM DE ANO 
A diretora social Thamires informou que os preços que estava conseguindo eram 
muito altos e a comissão estava pensando em transformar o jantar em feijoada. 
Houve uma discussão sobre a importância da festa para a integração e 
comemoração dos quinze anos do primeiro concurso. Também ficou definido que a 
festa é promoção da Aságuas, que bancará parte dos custos dos associados e até de 
alguns terceirizados – cerca de 50%, como tem sido a tradição; que os não 
associados, de carreira da ANA ou servidores de cargo comissionado poderão 
participar, mas sem subsídio da Aságuas. Que o custo total deve ficar em até cerca 
de 20 mil reais, sendo que parte será devolvida à Aságuas por meio da venda de 
ingressos.  
Thamires ficou de levantar outros locais e preços e a definição deve ser feita até a 
próxima reunião, sendo que ainda se deve verificar a possibilidade de manter o 
jantar. 
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5. COSUS  

A reunião contou com a presença de Magaly de Lima, da COSUS/ANA, que 
apresentou um histórico da questão de Qualidade de Vida ao longo dos anos na ANA 
e informou que atualmente a COSUS está diretamente subordinada ao chefe de 
gabinete. Informou que está sendo feito um questionário dirigido a todos os que 
trabalham na ANA (servidores, terceirizados, etc) e que o questionário, 
diferentemente do da Aságuas não tratará da questão de identidade sexual. Solicitou 
trabalhar em parceria com a Aságuas e, questionada sobre as questões propostas 
para estas parcerias em 2018 informou serem: 1. Pesquisa sobre Qualidade de Vida; 
2. Semana de Saúde (outubro rosa e novembro azul) e 3. Natal Solidário. Para 2019 
será apresentado posteriormente a programação. 
A Aságuas informou que todas as parcerias devem ser formalmente aprovadas pela 
diretoria da associação e que quando feitas sempre será exigido que toda a 
propaganda conste o nome e apoio Aságuas, com a fixação do banner existente para 
esse fim. No caso da pesquisa, sendo este um trabalho institucional da COSUS, o 
máximo que a Associação pode fazer é colocar os resultados condensados de nossa 
pesquisa sobre Qualidade de Vida, feita pela sétima diretoria, à disposição da 
COSUS e divulgar no site da Aságuas a realização da pesquisa da COSUS, não 
havendo, por este motivo, necessidade de parceria. Nos demais casos propostos, a 
Aságuas vai definir em próximas reuniões um apoio por meio de uma contribuição 
financeira ou contratação direta de algum serviço necessário aos eventos e informará 
à COSUS.. 
Ao fim, foi esclarecido à Magaly que a festa da Aságuas será da Aságuas, com 
abertura para participação de não associados, como sempre foi feito.  
 

 

 


