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TU PRECISAS SABER – 06 -  
 
- FUNDO DE RESERVA - 
 
O que é? 
É um fundo destinado a custear as despesas da ASAE com realização de 
eventos, tais como, assembleias, seminários, congressos, audiências públicas, 
etc. 
 
Quais a receitas do fundo? 
É destinado ao fundo 5% das mensalidades dos associados.  
 
- FUNDO DE RESISTÊNCIA - 
Desde julho de 2012, conforme alteração no regulamento do fundo aprovada 
pelo Conselho de Representantes, não é mais feito aporte de valores. 
 
- SEGURO DE VIDA E INADIMPLÊNCIA – 
A ASAE não está livre da inadimplência, que ao longo de vários anos e 
gestões ultrapassou o valor de 200 mil. Em 2020 foi um tema muito tratado 
pelo Conselho Fiscal, Conselho de Representantes e pela Diretoria da ASAE, 
tendo sido tomadas providências para sanar a situação. 
 
Entre outros serviços, o Seguro de Vida contribuiu para essa inadimplência.  
Com o intuito de não deixar aumentar as dívidas, a atual diretoria realizou 
reunião, no dia 14/01, com a corretora de seguros RSUL. Na oportunidade foi 
comunicado pela corretora que há um meio legal da ASAE informar o 
associado inadimplente e não fazer o repasse de valor correspondente, como 
até então vinha sendo praticado. 
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A atual diretoria, então, adotará de imediato esse procedimento e reforça 
que conforme o contrato da seguradora com o associado, no terceiro mês de 
inadimplência não será mais possível acesso ao seguro. 
 
- INSTAGRAM – 
A ASAE também está no Instagram. 
Confira em: www.instagram.com/asaeematerrs 
 
Diretoria da ASAE 
Gestão 2020-2022 
Presidente: Marines Rosali Bock 
Vice-Presidente: Terezinha Marques Flôr 
1º Secretário: Robson Becker Loeck 
2º Secretário: Albino Motter 
1º Tesoureiro: Carlos Roberto Vieira da Cunha 
2ª Tesoureira: Ivania Bernardete Polaczinski 
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