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19o. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 7/03/2019, das 11:30h às 12;45h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:, , Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Márcio Rosa,  Maria Cristina 
de Sá Matos Brito, Rosana Mendes Evangelista, Thamiris de Oliveira Lima, e 
Vinicius Vieira Soares. 
Ausentes: Evânia Vieira da Costa (reunião de trabalho), Jorge Thierry (viagem),  
Simone Vendruscolo (LUTO) e  Valmir José de Macedo (reunião de trabalho).  
Estagiário Nathan Rodrigues de Freitas 
 

1.  AGO 

• Os balancetes devem estar prontos para apresentação na próxima 
reunião e para serem enviados ao Conselho Fiscal (Vinicius/Claúdia) 

• Deve-se também fazer o balanço de ações (Cristina) também para 
apresentar e aprovar na próxima reunião. Fazer edital da AGO (Cristina) 

• O planejamento a ser apresentado será físico e financeiro . Vinicius 
apresentou proposta, que foi discutida, e recebeu contribuições. Deverá 
ser entregue na próxima reunião com os acréscimos para ser enviada à 
AGO. 

2. FINANCEIRO /DÉBITOS ANTERIORES  

Foi discutido o caso de colegas que possuem débitos anteriores e 
propõem acertar, mas não podem sofrer desconto em folha e querem 
fazer transferência sem boleto, visto estarem muito comprometidos. Foi 
aprovado esta opção em casos específicos (José Aguiar, Zito). 

Solicitou-se que na próxima reunião sejam apresentados a lista de acertos 
já realizados, total recolhido, e quantos acréscimos foram feitos à lista de 
descontos em folha. 

3. Licença Capacitação 

A Aságuas foi informada que a GEGEP apresentou uma proposta de 
alteração da Resolução 1280/2017 à PGE.  

Anexo (I) documento comparativo da redação atualmente existente e da 
redação proposta. 

 Decidiu-se consultar o jurídico da Aságuas para estarmos prontos a 
ingressar na justiça se assim o couber. 
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 As principais alterações propostas são controle maior do diretor da área 
que passa a assinar após o Superintendente, a retirada dos cursos de 
EAD, especialmente de línguas, que só poderão ser aceitos se forem 
feitos no exterior. E também uma ingerência maior no conteúdo  
conforme se pode ver na nova proposta de redação do art. 5º . 

 Art. 5º A concessão da Licença para Capacitação fica condicionada ao 
planejamento interno da UORG de lotação do servidor e às razões de conveniência 
e oportunidade do afastamento, de modo a garantir o adequado funcionamento da 
Unidade Organizacional, além da análise da relevância do evento para o 
desenvolvimento das atividades do servidor na Agência.  
 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva. 
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