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37a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 10/07/2019, das 11h às 13h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Valmir 
José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues (Férias), Jorge Thierry (Férias), Simone 
Vendruscolo, Thamiris de Oliveira.  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes:  

 Promoção e Progressão  – Foram abertas as avaliações dos 8 “atingidos”, que não 
tinham sido promovidos. O prazo para a avaliação é até a próxima semana .   

 Descontos em folha: Até a manhã do dia de hoje (10 de julho) o desconto em folha 
ainda não constava da prévia de julho. 

2. Diretoria Financeira:  

Após avaliação de todos os que possuem dívidas com a Aságuas, foram listados três 
casos de pendências. 

a. Pequenas dívidas antigas (de R$ 20,00 a 100,00) de pessoas que já têm desconto 
em folha (18 casos):  foi deliberado que seria enviado um e-mail para avisar e caso 
não haja resposta, será feito o contato pessoalmente.  

b. Dívidas de 20 reais de pessoas que pediram desfiliação e foram embora, foi 
deliberado que Vinicius entrará em contato para cobrança (caso Mariana e Filipe 
Pinhatti); caso não paguem a dívida ficará anotada para cobrança caso venham a se 
reassociar.  

c. Grandes dívidas de associados sem desconto em folha: foi deliberada a cobrança 
por e-mail com possível emissão de boletos, e em caso de não retorno, será enviado 
um e-mail mais enérgico. 

3. Debate técnico 

Foi feita uma avaliação inicial do 98º Debate Técnico:  A mudança de horário de 16h para 
14h gerou pequena confusão dos servidores por falta de costume. A mudança foi feita 
com intuito de gerar maior participação até o fim do debate, não tendo tanta evasão com 
o passar do horário. Foram pontuados prós e contras da mudança de horário pensando 
nos próximos debates. Quanto ao conteúdo e participação do debate, considerou-se, no 
geral, bom. 

4. Site:  

Foi definido a criação de um espaço no site, com a reformulação do item “Associe-se”, 
colocando o formulário antigo para associação e o novo para alteração cadastral. 
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Campanha de associação –Será feita uma campanha de associação para todos os não 
associados (não incluir quem se desfiliou) explicando os passos para se associar e as 
vantagens.  

O prazo dado foi de aproximadamente 15 dias e os responsáveis são: Maria Cristina e 
Valmir. 

O site continua em reformulação e Rosana organizará reunião convidando os 
interessados para melhorá-lo. 

 
  

A presente ata foi lida e aprovada pelos diretores presentes e depois assinada pela Diretora Executiva: 
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