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78a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 22.06.2020, das 14h30 às 16h30 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de 
Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Vinicius 
Vieira. 
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves (férias), Evânia Vieira  

 

1. INFORMES: 
 Thamiris informou que o PL 4162 do Saneamento está na pauta da 

Câmara dos Deputados para ser votado na próxima quarta-feira, dia 
24/06. 

 Cristina informou que, em conversa telefônica com a Neuza, 
CGEGEP/ANA, solicitou informação sobre quais encaminhamentos 
estão sendo realizados na ANA para o retorno ao trabalho presencial e a 
Neuza disse que não tem conhecimento de encaminhamento algum 
sobre o assunto. 

 
2. FINANCEIRO 

Os diretores sugeriram a publicação da lista dos associados que possuem 
débito. Sugeriram também tornar essa informação pública, para que os 
associados com débitos perante a Aságuas se manifestem e/ou sejam 
desfiliados. Foi sugerido colocar em próxima Assembleia Geral o 
referendo da categoria ao tratamento que vem sendo dado aos associados 
que estão em licença não remunerada, caso hoje de cerca de cinco 
colegas.  
A diretora Cristina sugeriu o envio de e-mail com a cobrança, 
especialmente dos que tinham dívidas anteriores e que foram quitadas, 
mas que não pagaram alguma parcela ou não autorizaram o débito em 
folha. Assim,  novas dívidas foram acumuladas e é preciso informar aos 
devedores. Disse também que a relação de devedores consta oficialmente 
do balanço feito em março de 2020 para a AGO. 

 
3. ELEIÇÕES DA ASÁGUAS 

O prazo para criação da comissão eleitoral é até a segunda semana de 
julho, mas o estatuto da Aságuas não prevê a possibilidade de votação 
online. Foi sugerido que seja inserida a possibilidade de votação online no 
regimento da comissão eleitoral, caso não seja possível a votação 
presencial em setembro devido à pandemia, e também que seja feita a 
consulta dessa possibilidade com os advogados da Aságuas. Os diretores 
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Cristina e Márcio comunicaram que não têm possibilidade alguma de 
participar na próxima diretoria, a primeira por estar aposentada e o 
segundo por estar exercendo a função cedido ao IBAMA em Santa 
Catarina. Cristina lembrou ainda a importância de se manter a Associação 
viva e atuante. Os diretores Thierry e Rosana também informaram que não 
pretendem continuar na diretoria. A diretora Thamiris está considerando 
continuar e se candidatar com a próxima chapa como suplente. 
Foi proposto sugerir pessoas para a próxima chapa tanto pela contribuição 
anterior (caso de ex-diretores) como novas lideranças que estão surgindo. 
Os diretores montaram uma lista de possíveis pessoas para conversar 
sobre o futuro e se dividiram para conversar com cada um. O diretor 
Márcio lembrou da importância da proposta de uma chapa, da 
necessidade de uma pessoa (para o cargo de diretor/a executivo/a) 
encabeçando com identidade para puxar a chapa. Será enviado um e-mail 
informando que a chapa encerra sua gestão e solicita que os interessados 
entrem em contato com a diretoria da Aságuas. A reunião com 
interessados será realizada na próxima quarta-feira, às 11h. 
         
  

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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