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52a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 04/11/2019, das 11h às 12 h 
Sala sede da Aságuas – bloco L 

 

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

Ausentes: Jorge Thierry (Viagem a trabalho), Rosana Mendes (Curso fora) e 
Vinicius Vieira (Curso fora) 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES: 

 Saiu a publicação da liberação pela ANA da Evânia para o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A diretora irá se apresentar 
amanhã no novo local de trabalho.  

 Márcio informou que até agora não saiu o pagamento da progressão e 
promoção devidas a quem completou o período de abril a outubro de 2019.. 
Márcio ligou no gabinete da DP e está tudo pronto, só está dependendo da 
assinatura da presidente e sairia na próxima folha. Alertou para o risco de 
suspensão do reajuste e progressão e promoção na nova proposta de lei. 
Não tem diretores da ANA na agência, todos estão fora de férias ou em 
viagem.  

2. FESTA 

Thamiris informou que já foram assinados o contrato com o Clube Naval e o 
com o buffet. Cristina chamou a atenção para o contrato do DJs, que, na   
última cláusula, referente a equipamentos, diz que não fornecerá 
equipamento para outros artistas; isto entra em contradição com  o 
combinado de oferecer os equipamentos para a BandANA. Thamiris ficou de 
verificar e solucionar o conflito. 

Balanço de vendas: Muitas pessoas estão procurando  convites, mas poucas 
compraram porque o salário só foi disponibilizado essa semana. Decidido 
que na próxima quinta, dia 6/11, todos os diretores enviem e-mail com o 
balanço de vendas do primeiro lote. 

Foi solicitado que haja outras opções de cerveja na festa, visto que há casos 
de alergia, etc. Decidiu-se que a diretoria social adquirirá algumas cervejas 
de outra marca que não a oficial da festa; estando com carta branca para a 
solução do problema., dentro do valor previsto. 
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3. DEBATE TÉCNICO   

Simone informou que Assis não está respondendo às mensagens das 
diretoras da área técnico cientifica, embora já houvesse confirmado a data 
prevista. Decidiu-se que, se até quinta o debatedor não confirmar, o debate 
será cancelado. Sexta feira deve sair Boletim com as informações do debate 
para divulgação. 

 

4. PREVIDÊNCIA 

Foi marcada para o próximo dia 6/11 reunião entre pessoas que ainda têm 
dúvida sobre a previdência e que estão para decidir se aposentam ou não, 
com a advogada Marcelise do escritório Mauro e Menezes.  Serão enviados 
e-mails aos interessados (Anexo I)  

 

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva da Aságuas 
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ANEXO I - ata 52 – Asaguas08 
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