23a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 26.04.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto,
Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva, Juliana
Dias Lope e Thamiris de Oliveira Lima.
Ausentes: Luiz Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren
Estagiária: Jacqueline Batista Lima

1. Informes:
Novo estagiário: A estagiária entrará de férias a partir da próxima
semana e a STAG, empresa de estágio, informou que entrará em
contato até o fim do mês para iniciar o novo processo seletivo. O
diretor Dhalton vai ligar para a empresa para iniciar o processo antes
do fim do contrato atual.
2. Pauta:
Kinoplex: A diretora Thamiris enviou e-mail ao Kinoplex e não obteve
retorno, os diretores encaminharam tentar novamente e a diretora irá
rascunhar um novo e-mail. Os diretores levantaram a dúvida contratual
se os ingressos podem ser revendidos ou são apenas para
distribuição, a diretora Thamiris vai conversar com o antigo Diretor
Thierry para entender os detalhes do contrato. Caso não seja prevista
a revenda no contrato, os diretores não irão mais adquirir ingressos
kinoplex.
Site: A diretora Andrea apresentou dois orçamentos para a mudança
do site, o primeiro seria com o Pedro que cobrou 700 reais com a
entrega em 7 dias e uma proposta de otimização do site, na mesma
plataforma Wix, mudando a aparência, a outra proposta seria com o
Ryan que cobrou 1.300 reais e entrega em 30 dias um site do zero,
construído na plataforma wordpress. Os diretores encaminharam a
mudança com o Pedro e após a finalização fará um treinamento com
os diretores e futuro estagiário.
Dia das Mães: A Ascom fará um sorteio do dia das mães e os diretores
deliberaram que a Aságuas fará o apoio financeiro com o teto de 200
reais, para compra de um lanche.
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1º de Maio: os servidores aposentados Cardoso, Márcio Rosa e Paulo
Breno aceitaram o convite de participar do vídeo em homenagem ao
Dia do Trabalho. A diretora Flávia fará a edição e as diretoras Thamiris
e Juliana auxiliarão.
Linha de transmissão: O diretor Dhalton fará a pesquisa para compra
do celular e irá gerar o boleto e nota fiscal no nome da associação.
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