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  20 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 12/04/2011 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Jacson, Márcio, Nelson, Paulo Spolidório 
e Thierry.     

Ausentes:( Renata  

Obs.: Reunião realizada na sede da ANA no SIA. 

 
1. INFORMES 

• Cristina informou ter recebido solicitação, por parte do Adjunto da SAF, para 
indicação pela ASÁGUAS de representante em GT que está sendo criado para 
atualizar Manual de Contratos e Convênios. Tendo em visto a tecnicidade do 
assunto, e o fato de que o AA Nazareno já se encontra indicado no grupo pela 
ASPLA, informou-se à SAF que os servidores se sentem representados pelo 
Nazareno. 

• Cristina informou ter recebido, por meio do Thierry, e-mail de colega Carlos 
Eduardo Jerônimo, informando que o MPOG teria soltado Portaria 
regulamentando a GQ. O assunto está sendo verificado. 

• Agustin informou que, feitas as devidas correções do período de novembro/2009 
a março de 2011, o valor a ser restituído à ASANTAQ referente à dívida do 
interagências de 2009 é de R$ 956,00; o mesmo valor será repassado da conta 
para a ASÁGUAS e o saldo de Xxxxx ficará na conta como um valor inicial para o 
Interagências 2011. 

• Thierry informou ter adquirido   ingressos do CINEMARK e xxxx do grupo 
Severiano Ribeiro. Repassou-os entre os diretores para venda aos associados 
pelo valor de custo. 

• Cristina informou ter recebido e-mail do advogado Marcos Malaquias 
comunicando que não é mais membro do escritório Aline & Roberto advogados.  

• Márcio informou que a Olimpiana se iniciará dia 24 de maio e irá até 2 de junho. A 
idéia é que os times tenham nomes de bacias hidrográficas.. Haverá corrida no 
Complexo do Cerrado dia xxx e no fim uma ato de premiação. 

 
2. CHURRASCO  DO DIA 14 DE MAIO  

Tendo em vista as recomendações da reunião do dia 29 de março, Cintia negociou 
com o churrasqueiro que informou que para garantir três cervejas por pessoa o custo 
subiria em R$ 3,00/por pessoa. Dessa forma, espera-se um acréscimo no valor 
aprovado do churrasco na reunião anterior de cerca de R$ 300 a 350,00. Em relação à 
carne, foi assegurado o fornecimento de 300 a 400 g/pessoa. 

Foi sugerido que a festa use a mensagem de confraternização entre as sedes da ANA 
e os novos x antigos como tema.  

Thierry sugeriu que se contasse com a presença de Produtora de flores tropicais, que 
confecciona arranjos florais, para fazer demonstração de arranjos florais e venda 
flores; sugeriu ademais, a participação de Sthephan, que produz queijos artesanais, 
para venda de racletes e queijos artesanais. Foi aprovada a participação, desde que 
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não signifique ônus para a ASÁGUAS, já que já foram aprovados custos extra para o 
churrasco (aluguel de Pula-pula e cerveja). 

 
 
 

3. ADVOGADOS – AÇÕES JUDICIAIS 
Cristina relatou a reunião ocorrida no último dia 6 de abril com os advogados e que 
contou com a presença de Thierry, Nelson, Cristina,  Ana Carolina r Daniel xxx, além 
de Rodrigo Torelly, do escritório Alino & Roberto. 
Foram aprovados os encaminhamentos da reunião, quais sejam:  

• Progressão/Promoção: levar à AGE para aprovação de ingresso contra a 
pirâmide, com prazo de ingresso em outubro/novembro. Priorizar, neste momento, 
as tratativas administrativas. Marcar reunião com A GEGEP sobnre o Assunto 
(MARCADA PARA DIA 2 de maio às 9 h na GEGEP). Indicar outra ação sobre o 
assunto, referente à contagem do tempo de temporários como experiência para 
promoção. 
• Ação contra o desconto previdenmciário em férias – indicar a aprovação à 
AGE. 
• Ação sobre auxílio alimentação – indicar também a AGE. 
• A AGE foi marcada para 12 de maio às 18 h. 

 
Além disso, na reunião ficou acordado que o escritório escreverá um material sobre 
subsídios para informação/discussão na ASÁGUAS. 
 

4. REUNIÃO DO FÓRUM DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS  
Ocorreu reunião no último dia 7 de abril, na ANATEL do Fórum. A reunião, além da 
ASÁGUAS, contou com a presença das associações: ASEA (Aneel), ASANATEL, 
ASANTAQ, ASA (da Anac) e UNIVISA (ANVISA). Em anexo resumo dos assuntos 
tratados na reunião (Anexo I).  
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Anexo I à ATA da reunião da ASÁGUAS de 12/04-2011 

Minuta da reunião do Fórum de Associações em 07/04/2011 

 

1. Informes das Associações 

� UNIVISA: 

Progressão e Promoção está em  fase de implantação. 

Um grupo de trabalho foi montado para discutir a implantação de horário flexível. O grupo 
inclusive apresentou novas sugestões, como por exemplo, a inclusão do controle de horas em 
função de viagens realizadas. 

Associação está elaborando minutas de regulamentações de interesse dos servidores e depois 
aprensentando ao RH, inclusive até disponibiliza em consulta pública essas minutas. 

Associação sugeriu como futura discussão um projeto de implantação de crechés.  

� ASANTAQ  

Houve eleição do Conselho Fiscal e prestação de contas de 2010, as quais foram aprovadas 
sem ressalvas.  
Houve prufundo corte no orçamento, que segundo a Gerente de Orçamento e Finanças o 
percentual foi de 61%.  
Novas nomeações foram afetadas em função da emissão da PORTARIA Nº 39, DE 25 DE 
MARÇO DE 2011, do MPOG, que suspendeu várias nomeações de servidores, mesmo com a 
existência de vagas, como é o nosso caso. 
Foi inaugurado o novo sítio (www.asantaq.org).. A ASANTAQ está lançando um jornal eletrônico  
Será realizado  um seminário e churrasco em comemoração aos 5 anos da ASANTAQ (12/5). 
Houve mudança na banca de advogados; antes era Rodrigues Pinheiro e agora é a Wagner 
Advogados. 
Está em discussão internamente a regulamentação da P & P. A ANTAQ está discutindo a 
regulamentação da jornada de trabalho, dentro do seu planejamenito estratégico. 

� ASÁGUAS 

Uma nova Diretoria assumiu a associação desde outubro de 2010. Houve Assembléia 
Geral ordinária em 15 de março, que aprovou as contas e ações em 2010 e o 
planejamento de ações e financeiro para 2011.  

ASÁGUAS atingiu a marca de 92% de servidores associados. 

Ações futuras estão sendo planejadas pela nova Diretoria: Progressão e Promoção (luta 
contra a estrutura piramidal), apoio ao subsídio, e algumas ações judiciais. 

A sede da agência está passando por reforma e servidores foram deslocados para o SIA 
– Brasília/DF. 

Já existe horário flexível na ANA. Não há mobilização em relação à jornada .como na 
ANATEL. 

Servidores já atingiram o nível III da classa B 
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� ASANATEL 

Houve eleição do Conselho Fiscal. 

Houve reunião com gerentes da Anatel com objetivo de buscar maior apoio institucional 
para os projetos da Associação. Dentre esses projetos, a necessidade de relacionar o 
Interagências com Projeto de Qualidade de Vida que existe na Anatel. 

Foram criadas coordenações especificas para cada modalidade esportiva do 
interagências, com objetivo de conseguir mais atletas e criar torneios internos. 

A agência lançou pesquisa para avaliar o que os servidores passaram a fazer após a 
implantação do H-FLEX. 

� ASEA  

Associação está preocupada falta de mobilização dos sindicatos 

Realizou alteração em seu estatuto com objetivo de englobar o Conselho Consultivo. 

Está em andamento campeonato de KART, e em fase de planejamento um campeonato 
de FUTSAL. 

Já existe horário flexível na agência, porém está havendo mobilização dos servidores 
para implantação de horário com 7h + 1h. Dentro do processo de mobilização ocorrerá 
palestra do senhor Tiago Carneiro, na data de 14/04/2011 às 13:00 h no auditório da 
CEPAT, referente a sua tese de doutorado sobre vantagens do horário flexível. 

O convite para assistir a palestra foi entendido às demais associações. 

� ASA 

Associação está comemorando aniversário de 1ano. 

Maior parte da diretoria está no Rio de Janeiro. 

Associação está carente de apoio institucional para ações corriqueiras. 

A ASA está organizando em 17 de abril uma Noite Musical e Cultural  no Lounge Pub e 
convidou as Associações presentes para o evento. 

Associação está insatisfeita com algumas ações de gestão da agência, entre elas o 
controle de eletrônico de ponto. 

 

2. FESTIVAL DE MÚSICA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS  

ASANATEL apresentou proposta em anexo (Anexo I)  para elaboração de um festival de 
música das Agências Reguladoras. 

Ficou decidido análise pelas associações presentes para deliberação na próxima reunião 
(19/05/2011). 

3. MANIFESTO OU CARTA AO MPOG CONTRA OS CORTES ORÇAMENTÁRIOS. 

As associações informaram que os cortes orçamentários afetaram as atividades das 
agências reguladoras. Os impactos afetaram as nomeações de novos servidores,  
atividades de capacitação e atividades de fiscalização. 
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ASÁGUAS informou sobre reunião entre dirigentes das Agências Reguladoras na data 
de 08/04/2011. 

ASÁGUAS comentou sobre o Projeto de Lei das Agências, e por isso, sugeriu um 
amadurecimento maior do assunto, para adequar ao correto objetivo, tendo em vista 
vista a elaboração de um documento único que contemple outras demandas das 
Agências Reguladoras. 

ASANTAQ sugeriu planejamento para realização de um evento futuro com a deputada 
relatora do Projeto de Lei das Agências, para esclarecer atuais problemas nas agências 
e porpor sugestões. 

UNIVISA propos como sugestão a realização de um evento para divulgar junto à 
sociedade os diversos serviços prestados pelas agências reguladoras. 

Ficou decidido que cada associação mandará suas contribuições para a consolidação de 
um documento final, para a Asanatel até o dia 29/04/2011. O Anexo II contém a primeira 
versão de documento proposta pela ASANATEL. 

 

4. INTERAGÊNCIAS 

Asanatel sugeriu solicitar orçamento de outra entidade responsável por Marketing 
Esportivo (anexo III), em paralelo com a empresa que vem realizando os eventos 
anteriores (Santa Cruz Eventos Esportivos). 

Asanatel indicou com seu representante para o grupo de trabalho de organização 
Agostinho Linhares. 

ASANTAQ já escolheu seu representante e enviará por e-mail. 

ASANTAQ sugeriu aos participantes do grupo de organização do evento para manter o 
grupo de organização próximo ao Fórum da Associações para evitar certos problemas. 

ASA sugeriu a inclusão de vantagens para participantes do evento que sejam 
associados. 

ASA ainda não escolheu seus representantes para participação do grupo de 
organização. 

ASÁGUAS indicou como seu representante MARCIO SILVA. 

UNIVISA indicou como seu representante Cristiane. 

ASEA indicou como seus representantes: Henrique, Marcelo e Luciano. 

Ficou decidido que a primeira reunião será realizada na data de 19/04/2011, às 18:30, 
na sede das ASÁGUAS.  

 

5. PRÓXIMAS REUNIÕES  

Sugere-se a data de  19/05/2011 na ANTT, a ser confirmado pela respectiva associação. 

 


