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55a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 02/12/2019, das 11h às 12h20 
Sala da Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa Rodrigues, Rosana Mendes, 
Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e Valmir José de Macedo.  
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Maria Cristina de Sá 
(viagem) e Vinicius Vieira. 

 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes: 

Desassociação - Lucas de Almeida Alves: Foi deliberada a retirada do 
nome do Lucas do sistema de desconto em folha. No entanto, decidiu-se 
por conceder um prazo para que Cristina e/ou Thamiris tentem uma 
conversa com ele para tentar demovê-lo de sua decisão. Aguardar-se-á até 
a próxima reunião para efetivar a retirada do nome dele do sistema de 
desconto em folha. 

Reunião com a Neuza/CGEGEP: O diretor Thierry irá pessoalmente 
acompanhar o andamento da ata de reunião realizada sobre a progressão 
e promoção.  

Reunião com advogado Rodrigo Castro (Mauro Menezes): confirmada 
para amanhã às 11h. Na pauta, eventual ação judicial da Aságuas sobre 
P&P e Licença Capacitação.  

PL Saneamento: O diretor Valmir informou sobre a votação, na Câmara 
dos Deputados, em regime de urgência do PL sobre o saneamento para a 
amanhã, dia 3/12/2019. 

Cinemark – Black Friday Aságuas: Jaqueline informou que, com a 
promoção dos ingressos do Cinemark a R$ 10,00 cada (ao invés de R$ 
15,00), todos os ingressos foram vendidos. 

Férias: A estagiária Jacqueline estará em viagem do dia 2 a 17 de janeiro. 
A diretora Rosana estará de recesso no Natal, diretora Thamiris e o diretor 
Márcio estarão fora no recesso de ano novo, sendo que o diretor Márcio 
entra de férias no próximo dia 6/12 retornando na semana do recesso de 
Ano Novo; o diretor Valmir estará fora do recesso de ano novo e de férias 
em janeiro e o diretor Thierry tirara apenas o recesso de ano novo. 
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Reuniões de diretoria: previu-se que as próximas reuniões da diretoria da 
Aságuas ocorrerão nos dias 9 e 16 de dezembro e 6 de janeiro, data na 
qual se deliberará sobre as reuniões durante o mês de janeiro. 

2. Festa de fim de ano: Aproximadamente 102 ingressos já foram 
vendidos, restam apenas 12 e 5 serão cortesias (101 ao 105). Com 
relação às cortesias, decidiu-se que uma seria para a estagiária 
Jacqueline, 2 para os terceirizados da equipe do Vinicius e 2 para os 
terceirizados da equipe do Benício, equipes estas que sempre prestam 
apoio à Aságuas em todos os seus eventos. ASCOM está preparando 
um vídeo em homenagem aos associados aposentados (lista conforme 
tabela abaixo). Foi discutida a confecção de faixa (banner), uma 
lembrança ou brinde para os aposentados deste ano de 2019. Foi 
também deliberado o envio de e-mail de aviso antes da festa informado 
sobre estacionamento no local, atenção para não dirigir em caso de 
ingestão alcóolica e outras informações de interesse dos que 
participarão da festa. 

 

 

 

 

 


