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44a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 02/09/2019, das 11h às 12:30h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Márcio Rosa Rodrigues, Maria 
Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira, 
Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira     

Ausentes: Evânia Vieira da Costa e Jorge Thierry.  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

 Fórum das associações: Será realizada na sede da Aságuas hoje {às 17 h, 
reunião do Forum das Associações dos Servidores das Agências 
Reguladoras).  

 Eleições do conselho fiscal: A comissão Eleitoral prorrogou as inscrições 
para o Conselho Fiscal da Aságuas até o dia 9 de setembro. (Edital em anexo) 

 Capacitação: Cristina informou ao escritório de advocacia sobre o Decreto  
9991/2019, que diminui o limite da capacitação para 2% e entra em vigor no 
fim de setembro. Eles fizeram um parecer sobre o decreto e estamos no 
aguardo de recebê-lo. Foi sugerido que todos leiam e estejam informados 
sobre o decreto. 

 Resolução nº 78: Publicada uma resolução de caráter opinativa. Criação de 
um órgão de conciliação entre os ministérios e a ANA participaria desse órgão. 
Saiu um decreto para criação desse grupo interministerial e a ANA não faz 
parte.  

2. PATROCÍNIO PARA EVENTO:  

GEGEP vai realizar um evento sobre depressão e saúde ocupacional, 
trazendo um psiquiatra e atividades como massagem e outas, foi solicitado 
um apoio da Aságuas, para realizar uma parceria. Encaminhada uma 
conversa de Cláudia pela Aságuas com Roxane (GEGEP adjunta) para 
esclarecimentos sobre o assunto. 

3. Festa de fim de ano:  

Thamiris apresentou proposta do restaurante Rubaiá – O acesso aos espaços 
exige uma taxa entre  3.000 e 4.000 reais, o valor por pessoa é definido pelo 
prato principal, o mais caro de 140 reais, baby beef. O local não recebe 
bandas, no máximo uma voz e violão. Opção de banda, 3.990 DJ, banda, som 
e iluminação. Banda do ano passado, 3.700. Fazendo o esquema de aumento 
de lote e diferenciando entre os associados 80 a 100 reais aos não associados 
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100 a 140 reais. Foi considerado que o orçamento anterior no restaurante 
NAU seria o mais ideal para o público dos associados, mas que haveria 
necessidade de redução do orçamento para que o repasse do ingresso não 
seja tão grande. Ficou encaminhada uma conversa pessoal com o financeiro 
para que semana que vem o orçamento seja fechado. 

4. NOVOS ASSOCIADOS:  

Foram aprovados os novos sócios abaixo relacionados (nome, carreira e 
número de associado aprovado);; 

1. Gabriel César Palmeira, Técnico Administrativo, no 342 

2. Rodrigo de Moraes Rodrigues, Técnico Administrativo no 343 e 

3. Matheus Ferreira Vargas, Técnico Administrativo, no 344. 

 

A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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