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  2a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 10/10/2014 

 

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

Ausentes: Brandina (férias).  

 

1. INFORMES  

• Cristina informou que verificou com Luiz André, SAF, que o processo do novo prédio 
deverá ir para a reunião da DIREC do dia 20, pois saiu da ASPLA hoje e foi para a PGE. 
Solicitou que os colegas verifiquem o andamento do processo. 

• Fabiano informou que o  MPOG teria publicado uma Nota Informativa alterando o 
entendimento do art. 100 da Lei 8112, que se refere a contagem de tempo de serviço 
nas Forças Armadas para funcionário público.  

• Escritório de advocacia – Wilde informou que existem três solicitações da ASÁGUAS de 
ações em preparação e se comprometeu a trazer um balanço informativo do escritório 
de todas as ações em andamento e sua situação; além disto, verificará também a 
solicitação de Fabiano para posterior acompanhamento e decisões da diretoria da 
ASÁGUAS. 

• Ney informou que na próxima semana irá ao Cartório registrar a nossa ata de eleição. 

2. INTERAGÊNCIAS.  

Foi discutida a proposta do Gabriel, enviada por e-mail a todos (Anexo I). A proposta de 
patrocínio da ASÁGUAS de 40% nas inscrições de servidores da ANA ao Interagências 
foi aprovada e, conforma tabela em anexo (Anexo I) implicará em despesa no valor de 
R$ 780,00. 

• Foi discutida a questão financeira da Associação e, tendo em vista que só foi 
apresentado o saldo no Banco do Brasil em 30 de setembro na AGO, o Fabiano deverá 
solicitar o extrato da conta da CEF, que é utilizada somente para o interagências. Foi 
definido também que o Fabiano/Gaetan deverão procurar o Helvécio para solicitar o 
envio da documentação financeira, do período janeiro a setembro/2014, para a 
contabilidade, para que fiquem prontos os relatórios do período e que se possa 
recomeçar o controle com a prestação de contas do período.  

3. REUNIÃO COM DIRETOR PRESIDENTE   

Ney informou que a reunião com o Diretor Presidente está agendada para dia 17, sexta-
feira às 10 h. 

Discutiu-se a preparação da reunião com o DP, com intervenções de Marcelo, Wilde, 
Luiz Henrique, Ney, Cristina e Gaetan. Os principais itens levantados foram: a abertura 
inicial de diálogo e apresentação da nova diretoria eleita; a questão da independência da 
Associação; a intenção da atual diretoria da ASÁGUAS de atuar mais incisivamente na 
formulação e discussão da Política Nacional de Recursos Hídricos; necessário também 
ouvir. Foi mantida a ideia de entregar cópia da carta que fizemos aos associados. 
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Ficou decidido também enviar correspondência oficial da ASÁGUAS informando o 
resultado da eleição e a composição da nova diretoria. 

4. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ASÁGUAS  

Fabiano informou que ainda não sabe da situação do nosso saldo na CEF (não foi 
entregue na AGO).  Foi discutida a necessidade de  fazer o levantamento das despesas 
e receitas de janeiro a setembro/2014, que não estavam na prestação de contas da 
AGO, de forma a estabelecer bem claro o ponto de partida em 30 de setembro de 2014. 
Fabiano deverá procurar Helvécio e Viviane para levantar esses dados e depois deverá 
enviá-los ao contador para fazer os balancetes contábeis desse período. Deverá 
também levantar as receitas e despesas usuais para organizar as previsões 
orçamentárias. Por enquanto, e enquanto a ata não for registrada, não podemos 
movimentar as contas bancárias e existem despesas do Interagências necessárias; os 
responsáveis por áreas deverão cobri-las e assim que resolvermos a questão de 
movimentação bancária serão ressarcidos, desde que apresentem documentação 
(Notas fiscais, recibos) comprobatória.  

Foi sugerido que seja comunicado o Conselho Fiscal do calendário de reuniões da 
ASÁGUAS para que possam acompanhar as reuniões. 
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Anexo I da ata 2 da ASÁGUAS – 10/10/2014 

 

 


