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5a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 31/10/2018, das 11h20 h às 13h 

                            Local:  sala da Aságuas – bloco L   

 
Presentes: Maria Cristina de Sá Matos Brito, Vinicius Vieira Soares, Valmir José de 
Macedo, Rosana Mendes Evangelista, Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa 
Rodrigues de Freitas, Simone Vendrusco e Evânia Vieira da Costa 
Ausente: Cláudia Fernanda das Neves Oliveira 
 
1. INFORMES  

• Foi informado que foram solucionadas as questões referentes a autorizações 
para utilização das contas bancárias na Caixa e BB pelos diretores Cristina 
e Vinicius. 

• Valmir informou que recebeu o HD com todos os arquivos da Aságuas do 
diretor Administrativo anterior Francisco Rogério. 

• Thierry informou que a Aságuas ainda não recebeu o patrocínio da CAIXA 
referente a 2018 porque a nossa prestação de contas não foi aprovada pela 
CAIXA. O responsável, GGGG está em licença capacitação e deverá fazer 
as retificações necessárias quando retornar para que o valor seja repassado 
à Aságuas. 

2. DEBATE TÉCNICO E HAPPY HOUR 
Rosana e Simone propuseram a realização do Debate Técnico em 20 de novembro, 
com apresentação de experiências sobre projetos de recuperação de vegetação e 
participação do administrador do Lago Norte, Marcos Woortman (Projeto Viveiro do 
Lago Norte) e de algum colega da SIP que possa falar do Produtor de Água . O 
debate será seguido de Happy Hour com a participação da Bandana. O tema e os 
debatedores foram confirmados. A diretora Rosana entrará em contato com os 
debatedores para confirmação da participação.  

Foi aprovada a aquisição de um som para a realização desses eventos em valor 
aproximado de R$ 3.000,00. Márcio Bomfim fará esta aquisição com microfone, etc, 
para utilização em eventos da Aságuas. Foi decido que, na próxima reunião, as 
diretoras Rosana e Simone trarão uma proposta para o próximo debate técnico. A 
data será dia 22 ou 23 de novembro, o debate será seguido de uma 
confraternização no estilo “happy hour”. 

3. AQUISIÇÃO DE INGRSSOS CINEMA  
Foi aprovada a aquisição de ingressos do Kinoplex e Itaú. A diretoria social fará a 
aqujisição e o financeiro cobrirá os pagamentos. 

Ocorrerá uma reunião extraordinária na sexta-feira (26/10) para que seja tomada a 
decisão final sobre o a festa de confraternização.  
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4.  FINANCEIRO  
Aprovação contratos com oG Consultoria, a partir de janeiro de 2019 e 
encerramento do contrato com a atual empresa de contabilidade em dezembro. 
O Diretor Financeiro deverá combinas com a contabilidade atual a entrega de 
todos os balancetes e a empresa deverá entregar o balanço completo para a 
AGO de 2019 o mais rápido possível, se possível até fim janeiro. 
O Diretor Financeiro enviou informações sobre a nova empresa aos diretores, 
mas não conseguimos verificar alguma associação para a qual eles prestem 
serviço. O contrato deve conter as obrigações mais claras, inclusive de 
apresentar os balancetes a cada três meses e que nós enviaremos os 
balancetes no mês subsequente à realização. O valor da mensalidade é de R$ 
500,00. 
Sobre a empresa Conta Azul, foi aprovada pela diretoria sua contratação por 
três meses e o Dir. Financeiro conseguiu uma redução para R$ 300,00 para os 
três meses.  


