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  10a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 09/01/2015 
Local:  Sede da ASÁGUAS 

 

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

Associados: Viviane Brandão    (diretora financeira gestão 2012/2014) 

Ausentes: , Luiz Henrique (compromisso familiar), Maurrem e Ney (férias) 

  
1. INFORMES  

 Gaetan informou que o Interagências 2015 teve 15 modalidades, receitas de 
cerca de R$ 43 mil, faltando ainda receber o patrocínio da CAIXA (15 mil reais) . 
As despesas foram da ordem de R$ 25.585,00. Houve 902 participações, mas 
uma pessoa pode participar em mais de um esporte. Foram arrecadados 180 ton 
de alimentos, sendo que a ANA arrecadou 925 kg. A ASÁGUAS ficou em primeiro 
lugar. Participaram 79 pessoas da ANA com 125 inscrições diferentes. O Anexo I 
contém um balanço financeiro do Interagências. 

 Fabiano informou que o balanço da festa de fim de ano está sendo fechado, que 
os gastos foram de cerca de R$ 14.000,00. Na próxima semana será apresentado 
um balancete financeiro da festa. 

 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  

2.1 Finanças 

a. A diretora financeira da gestão 2012/2014 (Viviane Brandão) comprometeu-se 
a entregar, até a próxima semana, os demonstrativos financeiros do período 
janeiro a setembro 2014 para que Fabiano possa encaminhá-los, juntamente 
com os de outubro a dezembro 2014, ao contador, ainda no início de 
fevereiro. Esses balancetes são necessários para serem apresentados ao 
Conselho Fiscal em fevereiro 2015 para que o Conselho possa analisá-los 
para a AGO de março/2015. 

b. Wilde sugeriu que seja feito um adequado Plano de Contas para a 
apresentação dos Balancetes Financeiros da Contabilidade. Cristina sugeriu 
que se leve em conta para os Planos de Conta a propostas de apresentação 
de balancetes à Diretoria feita na 8ª Reunião (28/11/2014) por ela. 

2.2 Consignação em folha 

Wilde informou que a ASÁGUAS deveria ter se cadastrado no SIAPE  em 
fevereiro de 2014. Houve problemas no cadastramento e, segundo Helvécio, não 
conseguimos fazê-lo porque o seu e-CPF não conseguia ser ligado ao CNPJ da 
ASÁGUAS. Dessa forma, recebemos um comunicado do SIAPE que estaremos 
descadastrados a partir de 12 de janeiro (Anexo II : e-mail do SEGEP). 

Wilde e Fabiano, com a ajuda de Luiz Henrique,  vão encaminhar a 
documentação necessária para fazer o cadastro novamente. 
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2.3. Sala da ASÁGUAS/ Arquivos / Controle de associados  

Foi constatado que a sala  da Associação está muito bagunçada. Gaetan e 
Gabriel organizarão todo o material de esportes de forma que fiquem em caixas 
fechadas e organizadas. Depois disso, Marcelo e Cristina farão a organização da 
documentação antiga, para que os armários fiquem melhor organizados. 

Cristina e Marcelo farão um levantamento dos associados, desconto em folha, 
numeração, etc, de forma a organizar o arquivo numerado de associados em 
meio magnético, verificar quem é associado e não desconta em folha, casos de 
desconto em folha que não temos ficha de associados, etc e produzirão lista e 
arquivo com esses dados, além do arquivo físico. Será também produzida lista de 
não associados para que busquemos associá-los e será verificada a inclusão  dos 
desligamentos aprovados na 9ª reunião.  

 

3. DEBATES TÉCNICOS  

Brandina informou que já foi enviada comunicação aos associados informando 
sobre as regras para os debates técnicos em 2015 e abrindo inscrições até 31 de 
janeiro. 

Foi sugerido que na programação a ser apresentada na diretoria da ASÁGUAS 
inclua-se mais dois debates maiores, um no primeiro semestre e outro no 
segundo com formato diferente dos debates técnicos usuais. 

Após fechada a programação dos debates será enviado ofício à Diretoria da ANA 
com o balanço de 2014 e a programação de 2015. 

 

4. PRÉDIO NOVO DA ANA  

Wilde informou que no dia 5 de janeiro foi realizada reunião da ASÁGUAS com 
Luis André (SAF/ANA). Participaram da reunião ele, Gabriel e Cristina, além de 
Luis André e o colega Marcos de Jesus, gestor do contrato ANA x NOVACAP 
(Proc. 1722/2014). 

A ASÁGUAS solicitou a participação dos servidores no acompanhamento do 
contrato e da obra e a ANA informou que será feita uma portaria indicando uma 
comissão de acompanhamento, da qual constará um nome a ser indicado pela 
ASÁGUAS. 

5. ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO COM OS ADVOGADOS 

Foi dado um informe da reunião com os advogados, ocorrida em 12/12 e os 
seguintes encaminhamentos foram aprovados: 

a. Encaminhar o Relatório de Ações entregue pelos advogados aos associados. 

b. Fazer ofício à diretoria da ANA solicitando informação formal sobre a questão 
do pagamento do retroativo da QG referente aos meses de janeiro a abril de 
2012. 
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c. Fazer ofício à Diretoria da ANA solicitando o Laudo Ambiental sobre local e 

atividades desempenhadas pelos servidores .  

d. Será divulgado o plantão dos advogados, o primeiro dos quais será no fim de 
janeiro. A partir daí definiremos as datas. 

 

6. PLANEJAMENTO 

Foi decidido que todos os diretores farão uma proposta de planejamento de ações 
para 2015, a qual deverá incluir calendário e proposta orçamentária. Tal proposta 
servirá como ponto de partida para a formatação da proposta de planejamento 
(ações e financeira) a ser apresentada na AGO de março/2015e para a proposta 
de calendário da ASÁGUAS para o ano.  
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ANEXO I à ata 10 (gestão 2014/2016) 

 

 Balanço do INTERAGÊNCIAS 2014: 

1. Participantes e valores arrecadados com inscrição: 

 

Modalidade Participantes No Equipe 
Inscrição 

(R$) 
Total 
(R$) 

Futebol Soc. Principal 240 12 500 6000 

Futebol Soc. Master 80 4 500 2000 

FutSal Feminino 80 6 300 1800 

Basquete 80 6 450 2700 

Vôlei Misto 98 8 300 2400 

Boliche 29 7 320 2240 

Volei de Areia 26 13 50 650 

Tênis Individual 38 38 45 1710 

Tênis Dupla 12 6 60 360 

Tênis de Mesa 20 20 25 500 

Natação Individual 43 43 15 645 

Natação Equipe 48 12 60 720 

Xadrez 20 20 20 400 

Pôquer 34 34 70 2380 

Corrida 59 59 20 1180 

Total 907 288 2735 25685 

2. Balanço receita / despesa 

Receita Inscrições CAIXA* Aner* Total

R$ 25.685,00  15.000,00 1.500,00 42.185,00          

Gasto total# 37.530,58          

Saldo (R$) 4.654,42            

* valores ainda não transferidos p a conta da Aságuas

Receita 42.185,00  

Gasto total 37.530,58  

Saldo (R$) 4.654,42    

# não considerando os R$ 5.000 da ANA/A3P: camisas da corrida
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3. Participantes da ANA no Interagências 

Modalidade Participações
No de Atletas 

diferentes
Fut.Society 40 35

FutSal Fem 8 8

Vôlei Misto 10 8

Basquete 11 9

Tênis 13 7

Tênis de Mesa 3 1

Boliche 5 0

Corrida 6 3

Xadrez 3 1

Natação 30 7

Vôlei de areia 0 0

Pôquer 0 0

Total 129 79  

 

Anexo II: ata 10 da gestão 2014/2016 

 

E-mail do SEGEP: 

 

 


