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41a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2014/2016) –30/09/2015 

Local:   SIA - SALA 303 

 

Presentes: Cristina, Fabiano, Gabriel, Luis Henrique e Wilde 

Ausentes: Brandina, Gaetan, Marcelo (férias), Maurren e Ney. 
 

 

1. CONVÊNIOS   

Tendo em vista várias solicitações de convênios e, como alguns diretores consideravam 
que a ASÁGUAS não tinha procedimentos padrão para tratar a questão, o assunto foi 
discutido e foi aprovada a orientação/metodologia a seguir descrita para assinatura de 
convênios: 

a. Procedimentos da ASÁGUAS para assinatura de quaisquer convênios: 
i. Associado enviar proposta de convênio; 
ii. Encaminhamento da proposta de convênio para o Diretor responsável, 

que procederá análise da mesma por critérios iniciais de aceitação da 
proposta: a. Beneficiar os associados e b. não haver ônus nem recebi-
mento de valores para/pela a ASÁGUAS; e c. submissão da proposta 
para análise do jurídico, se o responsável achar necessário. A critério 
do Diretor responsável também outros aspectos poderão ser analisa-
dos.  

iii. O Diretor responsável, após as verificações acima, apresentará parecer 
oral em reunião da diretoria da ASÁGUAS, preferencialmente após até 
quinze dias de recebimento da proposta, para aprovação formal do 
convênio; 

iv. Após aprovação na diretoria, o convênio deve ser assinado e divulgado 
aos associados pela ASÁGUAS. 
 

 Sobre o convênio com o Colégio Santa Doroteia, decidiu-se que será firmado 
desde que corrigidos os problemas no texto apontados por Wilde. 

 O convênio com o colégio Sagrado Coração de Maria, encaminhado pela associ-
ada Fernanda Abreu, será analisado na semana que vem, já com a nova metodo-
logia ora aprovada. 

 O Diretor Luiz Henrique foi escolhido como Diretor Responsável para a área de 
convênios e ficou também responsável, com o apoio da diretora Maria Cristina, 
pelo levantamento dos convênios já existentes. 

 

2.  MPOG – cadastro  

Ainda não está claro qual é a situação de nossa documentação no MPOG. A 
servidora do MPOG que está cedida à ANA (Elisa Malafaia) informou não ter 
contato para nos passar. Dessa forma, Wilde e Ney marcarão reunião com o 
MPOG com o apoio do advogado Adovaldo. 
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3. CONCURSO FOTOGRÁFICO  

Foi sugerida a prorrogação do prazo de recebimento de fotos por mais uma 
semana, além de que a comissão organizadora se articulasse com a comissão 
julgadora para planejar o dia de análise e julgamento. A sugestão foi aprovada 
e o Diretor Gabriel ficou responsável pelo encaminhamento 

 

4. COBRANÇA DE MENSALIDADE DE SETEMBRO  

Foi definido encaminhamento de cobrança por boleto na CAIXA (valor de R$ 
1,93), visto que o valor do BB é muito alto (R$ 10,00). Ficou definida a 
cobrança por meio de boleto, relativo aos meses de setembro e outubro deste 
ano, a vencer em 10 de novembro. O Diretor Fabiano verificará na CAIXA os 
procedimentos administrativos e tecnológicos necessários para viabilizar tais 
atividades. 

 

5. SIGAS  

O diretor Fabiano informou que recebeu cobrança de renovação do contrato 
da ASÁGUAS com o SIGAS, sistema que gera arquivo para desconto em folha 
no SIAPE, no valor de R$ 400,00/ano. Tendo em vista a situação de não 
cadastrado em que a ASÁGUAS se encontra no momento, decidiu-se solicitar 
ao SIGAS prazo para renovação do convênio a se iniciar quando da solução 
do cadastro ASÁGUAS  no MPOG. 

 

6. SITE ASÁGUAS  

Foi sugerido colocar este tema na próxima reunião, com a presença do Diretor 
Marcelo, para se reavaliar a sua situação e os encaminhamentos para torna-lo 
útil. 

 

7. CAMPANHA SALARIAL 

Campanha salarial: a Diretora Cristina ficou de averiguar com o Sinagências  
informações sobre o andamento da negociação salarial das agências 
reguladoras com o governo federal. 

Abaixo e-mail com as informações obtidas: 
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