
 

Ata49 – 07/10/2019– ASÁGUAS8                                                                       01/01 

 

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

CEP: 70.610-200 

 
49a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 07/10/2019, das 11h20 às 12h40 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

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

Ausentes: Evânia Vieira, Jorge Thierry (viagem a trabalho) e Thamiris de 
Oliveira.  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES: 

 Ausência na próxima reunião: Diretor Valmir estará em Pernambuco na 
próxima semana em viagem a trabalho. 

 Convênio ASSEJUS: O convênio estabelecia que todo mês a associação 
iria mandar uma lista com diversos dados dos associados e receberia a lista 
de cobrança, mas isso geraria muita intermediação. Será sugerido mandar 
um documento de associado regular do associado interessado para que seja 
feita uma relação direta e não sempre intermediada pela associação. O valor 
para o associado é 50% a mais do que é cobrado ao efetivo.  

 Escola de Fátima: O desconto oferecido é de 20% e a contrapartida é a 
divulgação nas redes sociais. Diretora Cristina disse ser desejável o 
conhecimento dos preços para que houvesse consulta dos preços, a diretoria 
informou que os preços são divulgados apenas nas escolas. 

 Sicob: A diretora Rosana informou que o associado Márcio Bonfim mudou 
para Sicob e sugeriu que fizesse apresentação do banco. Os diretores 
informaram que já houve uma apresentação em diretorias anteriores. 

 Fórum das associações: A reunião foi adiada algumas vezes, mas foi 
confirmada por quatro agências para data de amanhã, dia 08 às 15h. 

 

2. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO 

A Neusa informou em reunião que estava atendendo demanda da diretoria, 
ia abrir a avaliação para a progressão e iria publicar o mais rápido possível. 
As pessoas a serem promovidas estão no aguardo da diretoria aprovar e 
estabelecer novas regras.  

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

 


