
 

Ata53 – 18/11/2019– ASÁGUAS8                                                                       01/01 

 

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

CEP: 70.610-200 

 
53a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 18/11/2019, das 11h às 12:10h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 

Presentes: Jorge Thierry, Márcio Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Simone 
Vendruscolo, Valmir José de Macedo, Vinicius Vieira e Thamiris de Oliveira.  
 

Ausentes: Cláudia Fernanda das Neves (Férias), Evânia Vieira (Ausente) e 
Rosana Mendes (Férias).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. Informes: 

Ausências: Do dia 24 ao 28 de novembro o diretor Thierry estará fora em 
uma viagem a serviço. Diretor Valmir também estará fora na próxima semana 
a trabalho. 

Aposentadoria da Diretora Cristina: Devido à antecipação da promulgação 
da Reforma da Previdência, a diretora Cristina informou que houve 
antecipação na sua aposentadoria, que foi publicada no Diário Oficial dia 12 
de novembro.  Pretende continuar na diretoria da Associação para contribuir 
na montagem na nova diretoria, mas após a aposentadoria começará a 
providenciar mudança para Salvador. Estará viajando de  23 a 30 de 
novembro;  estará  em Brasília de 2 de dezembro 10 e em Salvador de 10 a 
26 de dezembro.   

Banco Alfa: Tivemos a presença de uma representante do banco na 
associação para realizar atendimentos e propostas para os associados, ao 
todo foram realizados 15 atendimentos. O diretor Vinicius disse acreditar não 
ter sido o suficiente e que o os atendimentos tiveram resultados muito 
positivos, os associados conseguiram renegociar os empréstimos e 
economizaram um valor considerável. Foi sugerido que eles venham mais 
vezes. Diretora Simone sugeriu oferecer uma consultoria de planejamento 
financeiro, já que muitos associados procuraram o banco com dívidas. Foi 
considerado um debate técnico para discutir planejamento financeiro. 

Campanha filiação: Foi pontuada a necessidade de divulgar as vantagens 
oferecidas pela Aságuas para os seus associados. Encaminhado que será 
redigido um texto para enviar aos associados. 

Reunião com a Neusa: Marcada para o dia 22 às 15h. Identificar servidores 
atingidos, reunir com a Neusa e posteriormente com os advogados.  
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2. DEBATE TÉCNICO 

O debate foi bem sucedido, muitas pessoa estiveram presentes. Mas no 
happy hour poucas pessoas participaram, não foi possível vender bebidas 
e houve reclamações. Segundo informado, não foi permitida a entrada do 
truck de bebidas por falta de brigadistas, visto que a ANA está sem 
contrato. Fazer campanha maior para os próximos para que mais pessoas 
fiquem para o happy hour. 

3. BAILE DA ASÁGUAS 

65 ingressos foram vendidos no primeiro lote. Continuar a divulgação para 
que mais ingressos sejam vendidos nos próximos lotes. Diretor Thierry 
entregou os ingressos não vendidos porque estará fora na próxima 
semana. 

4. LAVAGEM DE CARRO 

Thierry conversou com prestadores de serviços na proximidade e faltava 
um local coberto e adequado para a prestação de serviços. 

 

A presente ata foi aprovada pelos presentes e assinada pela diretora Executiva da Aságuas: 

 


