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Histórico do Projeto

Convênios aos associados
Desde 2005, a Distrital vem buscando propostas com empresas que prestam serviços de interesse
dos associados do CIESP, serviços esses que possam ser estendidos aos funcionários das
empresas.
A idéia de agregar vantagens para as empresas associadas ganhou força em 2006 com o
surgimento de várias propostas nas mais diversas áreas. Dessa forma, iniciou-se em junho de
2006 o primeiro convênio e a partir daí outros surgiram. Atualmente, a Distrital dispõe de 7
convênios nas áreas odontológica, fisioterapia, gerenciamento de energia elétrica nas indústrias,
instalação e manutenção de ar-condicionado, leilões de sucatas, consultoria em documentações
junto aos órgãos públicos (corpo de bombeiros, alvará de funcionamento, licenças, etc).
Objetivos do Projeto
O projeto tem como objetivo oferecer descontos especiais para os associados do CIESP
Oeste na prestação de serviços que as indústrias possam utilizar no seu dia-a-dia. Pode ser
considerado como uma forma de oferecer cada vez mais serviços aos associados, tornando
o CIESP muito mais atrativo às empresas, facilitando também o trabalho de expansão
social.
Descrição Passo a Passo
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º Recebimento de propostas pela diretoria e gerência do CIESP Oeste
2º Análise do material (proposta)
3º Reunião técnica com o proponente para tratar de detalhes da proposta
4º Apresentação da proposta ao Conselho do CIESP Oeste
5º Sendo aprovada, solicitação de toda a documentação necessária para a confecção da
minuta
6º Solicitação de minuta à advocacia interna do CIESP Sede
7º Apreciação da minuta por parte do CIESP Oeste e da empresa proponente
8º Assinatura do convênio
9º Início da divulgação (carta, e-mail, revista, internet)
10º Palestra de esclarecimento
11º Acompanhamento.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

