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Os documentos destinados a ASÁGUAS devem, preferencialmente, ser encaminhados por meio do serviço de e-mail: 

asaguasdiretoria@gmail.com com cópia para asaguasfinanceiro@gmail.com 

 

Brasília, 5 de agosto de 2020. 

À Associada da Aságuas 
Sra. LUCIANA DA COSTA FERRAZ  
QI 29, Lotes 2 A 8, Bloco C, apto. 201 
CEP: 71065-290 
Guará, DF 

OFÍCIO Nº 09/2020/ASÁGUAS8 – Registrado com A/R 
Assunto: Advertência referente a mensalidades pendentes. 

Prezada Associada Luciana da Costa Ferraz, 

1. Ao cumprimentá-la, informamos que a colega está sendo 
advertida, com base no art. 7º, inc. I e § 2º do Estatuto da Aságuas, em 
decorrência de pendências de pagamentos referentes a mensalidades da 
Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas (Aságuas).  

2. Informamos que o valor da mensalidade da Aságuas é, desde a 
sua fundação, em 2004, de R$ 20,00 (vinte reais). A sua dívida com a 
Associação é, nesta data, de R$ 1.160,00 (hum mil cento e sessenta reais), 
excluídos eventuais juros, multas ou correção monetária, e se refere ao período 
de setembro de 2015 a julho de 2020.  

3. Em fevereiro de 2019, a Diretoria Financeira iniciou uma ampla 
negociação com diversos associados para a regularização de débitos 
pendentes. Com relação a seu caso, a Diretoria não obteve êxito em negociar 
a pendência, bem como receber a autorização para a inclusão do desconto 
de sua mensalidade em folha de pagamento ou opção formal para 
pagamento via boleto bancário. Foram enviadas cobranças via e-mail e não 
obtivemos qualquer retorno de sua parte (anexamos, abaixo, cópia de e-mails 
enviados ao longo do período). 

4. Nesse sentido, vale lembrar o dever de todo associado em manter 
em dia as suas obrigações financeiras, conforme prevê o art. 6º, inc. II do 
Estatuto1 da Aságuas, in verbis: 

“Art. 6º Os associados têm os seguintes deveres: 
(...) 

                                                      
1 Acesso em 23/07/2020. Disponível em https://www.asaguas.org.br/estatuto 
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II - saldar, em dia e regularmente, suas obrigações 
financeiras para com a ASÁGUAS; 
(...) 

5. É importante registrar que, caso a associada opte pela 
negociação das parcelas pendentes, os débitos passados ainda poderão ser 
parcelados em até 12x e sem a cobrança de multa, juros ou correção 
monetária e, caso a colega também autorize o desconto das mensalidades 
futuras em folha, terá a advertência suspensa imediatamente após a 
autorização e a realização do respectivo pagamento. 

6. Ante o exposto, considerando a existência de pendências 
financeiras, a diretoria da Aságuas resolveu ADVERTIR a associada LUCIANA DA 
COSTA FERRAZ, notificando-a a responder este ofício por meio do e-mail 
indicado no parágrafo 8, abaixo, no prazo de até 15 (quinze) dias contados a 
partir do recebimento deste. 

7. Por fim, cabe registrar que poderão ser aplicadas penalidades 
adicionais de suspensão ou exclusão do quadro social àqueles associados que 
continuarem em débito com a Aságuas.  

8. A Aságuas se coloca à disposição para auxiliá-la no que for 
possível e aguarda seu contato por meio do e-mail 
asaguasfinanceiro@gmail.com.br no prazo acima indicado. 

 

Atenciosamente, 

 
  

MARIA CRISTINA DE SÁ O. MATOS BRITO 
Diretora Executiva 

 

CLAUDIA F. DAS NEVES OLIVEIRA 
Diretora Financeira Suplente 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA FERNANDA 
DAS NEVES DA COSTA

Assinado de forma digital por 
CLAUDIA FERNANDA DAS NEVES DA 
COSTA 
Dados: 2020.08.07 10:26:26 -03'00'
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E-mails sobre “mensalidade da Aságuas” que lhe foram enviados em 15 e em 25/07/2019, 
respectivamente às 18h12 e às 10h43, pela gestão da 8ª Diretoria da Aságuas: 
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E-mail sobre “débito referente a mensalidade da Aságuas” que lhe foi enviado 
em 20/09/2018 às 12H34, pela gestão da 7ª Diretoria da Aságuas: 

 
E-mail sobre “Advertência” que lhe foi enviado em 26/03/2018 às 18H10, pela gestão da 7ª 
Diretoria da Aságuas: 
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E-mail sobre “Aviso autorização consignado Aságuas” que lhe foi enviado em 26/9/2016 às 
14H11, pela gestão da 6ª Diretoria da Aságuas: 
 

 

 
 


		2020-08-07T10:50:37-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




