
 

Ata 07 – 28/11/2018 – ASÁGUAS8                                                                       01/01 

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

CEP: 70.610-200 

7a REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 21/11/2018, das 11h às 13h 

Local:  sala da Aságuas – bloco L 

 
Presentes:  
Membros da Diretoria da Aságuas:  
Maria Cristina de Sá Matos Brito, Vinicius Vieira Soares, Simone Vendruscolo, 
Thamiris de Oliveira Lima, Valmir José de Macedo, Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, 
Evânia Vieira da Costa. 
Ausentes: Rosana Mendes Evangelista (Viagem), Jorge Thierry Calasans, e Cláudia 
Fernanda das Neves Oliveira 
Estagiário: Nathan Façanha Cares  

 
1. INFORMES: 
• Controle de Ponto: A diretora Maria Cristina em uma conversa com a 

Neuza/GEGEP, recebeu informação que a GEGEP está fazendo um estudo e 
proposta por conta própria devido à Resolução do Planejamento, mas que a 
Resolução de implantação do ponto não define prazo para tal. Neuza informou 
que não recebeu orientação e nem solicitação da Diretoria da ANA sobre o 
assunto.  Esse assunto será tratado em janeiro com a diretoria. 

• Arquivos pessoais nos computadores de serviço: O diretor Vinicius 
informou que a POSIC passou orientação que não podemos ter arquivos 
pessoais na rede; sugeriu que os diretores retirem das suas máquinas pessoais 
os arquivos referentes à associação e que seja transferido para o  
One Drive (sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft). 

• Festa: Márcio Rosa informou que não poderá estar presente na festa devido a 
viagem de serviço. 

2. FESTA  
• Balanço de venda de ingressos: Os diretores informaram o número de 

ingressos que foram vendidos por cada; ainda um número pequeno, cerca 
de 20.  Decidiu-se que se deve intensificar a divulgação, com elaboração 
de Cartazes para serem fixados na porta da copa e murais da ANA, 
divulgação de cardápio, etc. A Diretoria Social será responsável por esta 
ação.  

• Foi também decidido que a Aságuas fará doação / cortesia de seis ingressos 
da festa para serem distribuídos pelo pessoal de logística, copa, etc. 
Vinicius será responsável por esta distribuição. 

 
 


