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42a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –09/10/2015 

Local:   SPO – sala 101 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Marcelo, Ney e Wilde 

Ausentes: Gabriel, Gaetan, Fabiano, Luis Henrique (férias), e Maurren . 
 

 

1. INFORMES  

 Wilde informou que ainda não foi marcada a reunião com MPOG para verificação 
da situação do cadastro da ASÀGUAS. 

 Passagem de palestrante do Debate Técnico – Brandina foi autorizada a adquirir 
a passagem e reembolsar hotel. 

2. CONVÊNIOS   

 Cristina informou ter feito com Luis Henrique um levantamento dos atuais 
convênios existentes e listados no site. A seguir relaciona-se os convênios e as 
condições, que devem ser divulgados no próximo boletim da ASÁGUAS: 

 
a. ASBAC – Associação dos Servidores do Banco Central – (convênio existente 

desde 2005).  
Mensalidade: R$ 185,00;  e-mail secretaria@asbac.com.br .  
Associados interessados em se associar devem solicitar declaração à diretoria 
da ASÁGUAS para apresentar À ASBAC.   
 

b. Academia Julio Adnet   
Descontos: -  plano semestral: 50% na matrícula e 155 nos planos seco, água 
e AJA;  - plano anual: isenção de matrícula e 15% nos planos seco, água e 
AJA. Temos cópia do contrato  (tels; 3443.3223 –Asa Sul e 3233-8881 –
Octogonal) 

c. Academia FIT21; 

Descontos: 50% na matrícula e 20% sobre o preço de tabela nos planos 
mensal, quadrimestral e semestral, exceto pacotes promocionais  e infantis 
(Plim). Fpne: 3963-6060 site: http://www.fit21.com.br 

d. Academia Runway  

Desconto: 50% no valor da matrícula. Tels: 3349-3236 e 3340-2100 (ASA 
NORTE) e 3342-5000 (Sudoeste) e 3342-5000 (lago Sul. 

e. Odontomed – contato – Sr. Edimar – 3224-8340  

f. Implantocard  

Desconto: 20% sobre a tabela da ABO. – tel.; 3027-8179 

g. Espace Sans Frontieres 
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h. Advogados 

 

 Não foi feita avaliação do convênio com o colégio Sagrado Coração de Maria 
devido à ausência de Luis Henrique. 

 Wilde esclareceu que o convênio com a escola Santa Dorotéia ainda não foi 
assinado devido à falta de retorno da escola em relação às contrapropostas que 
fizemos. 

 Wilde informou que está buscando convênio com o Liberty Mall, para os cinemas. 
Aguarda-se proposta. 
 

3. RELATORIO 16 DA AUDITORIA 

 A diretoria da ASÁGUAS tomou conhecimento do Relatório acima. 

4. OBRAS DO NOVO PRÉDIO DA ANA 

A diretoria tomou conhecimento que foi aprovado versão final executiva do projeto do 
novo prédio. Houve grande insatisfação devido ao fato de que a diretoria da ANA não 
cumpriu compromisso assumido por várias vezes de indicar participação da 
ASÁGUAS na comissão de acompanhamento das obras. 

Decidiu-se enviar ofício de protesto. Wilde fará minuta de versão para discussão e 
aprovação pela diretoria. 

5. SITE DA ASÁGUAS 

Marcelo ficou encarregado de fazer uma verificação completa do site, do que precisa 
ser atualizado, obter senha de atualização e back up, ou seja, um diagnóstico para 
que possamos nos definir sobre o que fazer com o site. 

 

 

 

Excluído: a


