
 

Ata 25– 16/04/2019 – ASÁGUAS8                                                                       01/1 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

25a REUNIÃO DA 8a DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(gestão 2018/2020) – Dia 16/04/2019, das 11h30 às 12h  

Sala da Aságuas – Bloco L 
 

Presentes: Thamiris de Oliveira Lima, Vinicius Vieira Soares, Márcio Rosa 
Rodrigues de Freitas, Valmir José de Macedo, Jorge Thierry Calasans, Maria 
Cristina de Sá Matos Brito, Cláudia Fernanda das Neves Oliveira. 

Ausentes: Rosana Mendes Evangelista (férias) e Simone Vendrusco (férias) e 
Evânia Vieira da Costa. 

Estagiário: Nathan Façanha Cares 
 

 
1. Informes: 

 Convênio com a Academia Julio Adnet: Fomos avisados que a 
academia foi a falência e será verificada se a academia homônima no 
Terraço Shopping, porém com CNPJ diferente continuará aceitando o 
nosso convênio. A informação será divulgada para os nossos associ 
Tendo em vista, em decorrência da edição do decreto nº 9.735/2019, o 
risco de os associados da Aságuas ficarem sem o desconto em folha de 
suas mensalidades, foi solicitado que a Diretoria Financeira apresente 
estudos/proposta sobre outras formas de desconto (boleto, débito em 
conta CAIXA/BB, etc). 

 Agendamento de Reunião: O diretor da asaguas Thierry ligou para 
lembrar o agendamento de uma reunião com a Diretora Presidente da 
ANA, reunião que foi acertada previamente em reunião com o chefe de 
gabinete, porém até o momento não agendada. 

 Caixas CSA: Brandina informou que algumas caixas foram extraviadas e 
pediu para a Aságuas a reposição das mesmas. Avaliou-se que a gestão 
dessas caixas é de responsabilidade do associado juntamente com o 
produtor rural e a Aságuas não aceitou a doação de caixas 
complementares. 

 AGE: Após a inclusão de algumas informações no edital de convocação, 
referentes à Progressão e Promoção, este será divulgado novamente 
para os associados.  
 

2. FESTA/FEIJOADA 
Foi feita solicitação pela diretora Cristina para de que todos os diretores 
se empenhem em vender ingressos para a festa. Os controles deverão 
ser feitos à semelhança do que foi feito para a festa de fim de ano em 
2018. 
 



 

Ata 25– 16/04/2019 – ASÁGUAS8                                                                       02/1 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

 
 

3. MENSALIDADES 
Tendo em vista que, em decorrência da edição do decreto nº 9.735/2019, 
o risco de os associados da Aságuas ficarem sem o desconto em folha de 
suas mensalidades, foi solicitado que a Diretoria Financeira apresente 
estudos/proposta sobre outras formas de desconto (boleto, débito em 
conta CAIXA/BB, etc). 

 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada pela assinatura da Diretor Executivo. 
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