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  11a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 16/01/2015 
Local:  Sede da ASÁGUAS 

 

Presentes: Brandina, Cristina, Gabriel, Gaetan, Luiz Henrique, Marcelo, Maurrem e Wilde.  

Ausentes: Fabiano (licença médica) e Ney (férias) 

  
1. INFORMES  

 Luiz Henrique informou dificuldades e comparecer às reuniões de Diretoria devido ao 
recente nascimento do filho. Informou estar de férias até 18/02, quando buscará 
regularizar sua participação. 

 

2.  PLANEJAMENTO  

2.1 Dir. Social 

Discutiu-se a necessidade de rever as atuais bases dos Torneios Secura e Olimpiana. 
Foi solicitado um levantamento as participações nos dois torneios para verificar se 
estamos (associados da ASÁGUAS) pagando por não associados e servidores de 
outros órgãos. Em relação ao Interagências, a ser realizado em setembro, deverão ser 
identificados os atuais problemas administrativos para encontrar solução para o 
planejamento deste ano. 

A Dir. Social deverá detalhar e orçar até fim de janeiro: Festa 1º semestre (abril ou 
maio); Festa São João (iniciativa da ANA); Festa das Crianças – 9/10 e Festa Final de 
Ano. 

A diretoria social ficou de apresentar até 31 de janeiro sua proposta. 

 

2.2 Dir. Técnico-Cientifica  

A Dir.TC apresentou proposta de planejamento, tendo sido aprovadas as seguintes 
linhas:  

- Realização de 10 Debates Técnicos (meses de fevereiro até novembro/2015); 
orçamento/debate: até R$ 500,00. Esta programação deverá ser fechada até a primeira 
quinzena de fevereiro e o resultado divulgado aos associados. 

- Realização de duas grandes mesas redondas, com espaço maior para o contraditório 
(dois palestrantes com visões distintas) e discussão de grandes temas em evidência. 
Debates a serem realizados no auditório, indepenência da ASÁGUAS. Foi aprovado 
como tema do primeira Mesa redonda o tema: A crise hídrica e o papel regulatório , a 
ser realizado na primeira quinzena de março. O segundo tema será definida no fim do 
primeiro semestre. Orçamento previsto de até R% 5.000,00 para as duas mesas.   

2.3 Dir Administrativa 

Foi apresentada a seguinte proposta da Dir.administrativa: 
META: organizar todos arquivos sala Associação em meio físico e magnético /Arrumar a 
sala 
Adquirir computador/outros   - R$ 5.000,00 
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Calendário/Orçamento: 

 AGO: 24 ou 25 de março (Custo: lanche??) 

 SEMINÁRIO: 2ª ou terceira semana de abril - Custo: R$ 3.000,00 

 ELEIÇÃO CONSELHO FISCAL: Criar comissão eleitoral em última semana de 
julho 

 Marcar AGO para eleição para 28 a 30 de setembro (Custo: ?? lanche ??) 
 

Wilde ficou responsável por condensar as propostas para posterior aprovação final. A 
proposta é fechar o planejamento até o fim de janeiro de 2015. 

3. ADVOGADOS  

Wilde informou que o Termo Aditivo ao contrato foi assinado (Anexo I). O novo valor 
mensal será de R$ 1.250,00  e a partir de fevereiro teremos um plantão jurídico por mês. 

Em relação às novas ações a serem propostas: 

 Periculosidade: Dalton vai verificar na CPRM a documentação que lhes deu o 
direito à periculosidade, para ser usada por nós, devido à semelhança do 
trabalho. Wilde/Ney providenciarão correspondência à ANA solicitando Laudo 
Ambiental de Trabalho. 

 Retroativo jan a maio/2012 da GQ – Wilde enviará ofício à ANA solicitando 
posicionamento oficial sobre o assunto. 

 Isonomia de gerentes – Wilde apresentar minuta de ofício a ser enviado. 

 

4. CADASTRO DA ASÁGUAS NA SEGEP  

O cadastro da ASÁGUAS na SEGEP foi desativado em 12 de janeiro. Dessa forma, já 
em janeiro não teremos desconto em folha.  

Estão sendo levantados os documentos necessários para novo cadastro: Falta o balanço 
de 2014. Wilde/Fabiano vão providenciar junto à contabilidade. Wilde solicitará à GEGEP 
relação de servidores. 

5. PROBLEMAS NA IMPLANTAÇÃO PAPEL ZERO 

Foram relatados diversos problemas na implantação do Papel Zero. Decisões: 
a. Problemas com token e senha 

i. Enviar comunicado aos associados para saber que está tendo problema 
e qual é o problema 

ii. Enviar ofício à Diretoria requerendo solução, sem ônus aos associados, 
iii. Consultar os advogados sobre o processo e a penalização dos 

associados 
b. Problemas com Papel Zero 

i. Enviar comunicado aos associados para saber os problemas que vem 
sendo observados 

ii. Enviar ofício à Diretoria relatando os fatos  
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ANEXO I à ata 11 (gestão 2014/2016) 

 

 

TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA JURÍDICA 

celebrado em 20 de janeiro de 2005 

entre 

ASAGUA - Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas 

e 

ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS 

ASAGUA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS, inscrito no CNPJ nº 06.982.951/0001-90, telefone (61) 2109-5122, endereço 

eletrônica natalia.sampaio@ana.gov.br, situado no SPO AE 05, Quadra 03, bloco “L”, sala 

101, CEP: 70610-200, neste ato representado pela sua Presidente NATALIA JANAINA DE 

SAMPAIO, brasileira, (estado civil),  portadora do CPF nº (...), doravante denominado 

CONTRATANTE; e 

 

ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS, CNPJ nº 32.901.423/0001-79, inscrito na 

OAB/DF sob o número 115/89, escritório de advocacia com sede no Setor Bancário Sul, 

Quadra 1, Bloco K, Edifício Seguradoras, 2º, 5º e 14
o

 andares, CEP 70093-900, em 

Brasília/DF, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado por sua Sócia e 

Coordenadora MARCELISE MIRANDA DE AZEVEDO, advogado, OAB/DF n.º 13.811, 

celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato entre ambos celebrado, especificamente 

em relação aos dados do Contratante e à Cláusula do HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que 

passam a vigorar nos seguintes termos: 

 

(…) 

 

6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 6.1 HONORÁRIOS FIXOS – A CONTRANTE pagará ao CONTRATADO, honorários 

fixos mensais, a título de pro labore, o valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). 

Este valor será pago até o último dia útil de cada mês através de boleto bancário emitido pelo 

CONTRATADO, a partir do mês de setembro/2014. No mês de novembro de cada ano este 

pagamento dar-se-á em dobro. Os valores pagos a título de pro labore serão atualizados de 

acordo com IGPM/FGV – Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, 

ou por outro que o venha substituir. 
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(…) 

 

6.5 HONORÁRIOS SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA – O CONTRATANTE pagará 

ao CONTRATADO, honorários advocatícios sobre as Ações que inexista ganho financeiro ou 

repercussão pecuniária. Esses honorários serão estabelecidos de comum acordo com o 

CONTRATANTE ou diretamente com os Associados, dentro dos critérios razoáveis. 
 

 

 

Ficam mantidas as demais cláusulas acordadas no contrato 170/2014/BSB, de 20 de janeiro 

2005. 

 

Assim avençados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, com todas as 

páginas rubricadas pelos firmatários, perante as testemunhas abaixo firmadas. 

 

1. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2015. 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 Ney Albert Murtha 

Presidente 

 Marcelise Miranda de Azevedo 

Sócia e Coordenadora 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 
 

 


