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  12a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 23/01/2015 
Local:  SIA, SALA T3 

 

Presentes: Brandina, Fabiano, Gabriel, Gaetan  e Wilde.  

Ausentes: Cristina (viagem a serviço) Luiz Henrique e Ney (férias),  Marcelo e Maurrem. 

 
Resumo reunião (feito por Wilde); 
 
1. Cartas a ANA 

a. Aprovada e protocolada carta sobre GQ (carta 001) 
b. Aprovada e protocolada carta sobre nº de servidores (para processo MPOG) 

(carta 002) 
c. Aprovada e protocolada carta sobre reserva sala de vidro para Debates 

Técnicos (carta 003) 
d. Gaetan deverá propor carta sobre problemas com TOKEN (na semana que 

vem a ASAGUAS reenviará o comunicado para recolher mais problemas) 
Cartas em anexo (Anexos 1, 2 e 3) 

 
2. Advogados 

a. Wilde encaminhou consulta sobre liminar contra artigo da 8112 que não 
considera os afastamentos como tempo de efetivo exercício, prejudicando 
promoções na carreira 

b. A e R ainda não passou as informações necessárias para a emissão de 
comunicado sobre o PLANTÃO LEGAL 

3. Balanço 2014 
a. Viviane passou o movimento até setembro para Fabiano 
b. Fabiano aprontou documentação sobre o último trimestre de 2014 para 

encaminhar ao escritório de contabilidade 
c. Wilde e Fabiano irão juntos ao escritórios para definir prazos para o balanço de 

2014 e nova sistemática para 2015 
d. A separação das contas da ASAGUAS com relação ao Interagência é urgente 

e precisa ser verificada com base, também, nos balanços anteriores, a serem 
solicitados a SOMA 

e. O balanço da festa de fim de ano: 172 pagantes, mais de 200 participantes, 
receita de 6800, despesa de 14040, subsídio de 7.240. 

4. Administrativas/Financeiro 
a. O custo fixo da ASAGUAS está em: 1250 (advogados) + 350 (contador) + 200 

(site) + 50 (uol) + 100 (bancos) 
b. É preciso avaliar o site e seu custeio e o acompanhamento do contrato – 

PONTO PARA PRÓXIMA REUNIÃO 
c. Na próxima semana, com a volta do Ney, deve ser dada entrada no 

cadastramento junto ao MPOG 
5. Planejamento de atividades 

a. Wilde sistematizará atividades para 2015, considerando: 
i. 2 festas (14000) 
ii. 1 seminário (a definir custo) 
iii. Interagências (1200) 
iv. Olimpiana (3000) 
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v. Dia da criança (1200) 
vi. Debates técnicos (5000) 
vii. Mesas Redondas (5000) 

6. Reunião com Fórum de Associações 
a. Wilde informou que acontecerá dia 29 de janeiro, em local e horário a ser 

confirmado 
b. Propôs três pontos de pauta: subsídio, negociação salarial e participação na 

Diretoria das Agências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOs 1, 2 e 3 à ata 11 (gestão 2014/2016), a seguir 
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