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  50 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 15/05/2012 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, e Nelson.    

Associados: Viviane Brandão (Conselho Fiscal)  

Ausentes: Renata (férias), Thierry e Márcio (viagem), Jacson e Paulo Spolidório .  

 

1. INFORMES  

Cristina informou que foi encaminhado à GEGEP (Neuza) o nome de Viviane Brandão, 
escolhida na SPR, para substituir o Gonzalo na representação dos servidores no CAD.  

2. AVALIAÇÃO DO CHURRASCO.  

Foi feita uma avaliação do churrasco. Do ponto de vista financeiro, contou com a 
participação de 113 pagantes, e o patrocínio da ASÁGUAS representou cerca de 46% 
do total investido. Anexo I a prestação de contas do churrasco. 

O evento foi considerado muito positivo, com boa participação dos colegas, apesar do 
sufoco que passamos às vésperas. Tanto o espaço quanto o buffet foram considerados 
de boa qualidade, elogiados por vários colegas e as atividades infantis foram muito bem 
avaliadas. Considerou-se que, doravante, teremos que levar em conta a participação de 
um elevado número de crianças e adequar as atividades a esse fato. 

 

3. OLIMPIANA  

Viviane informou que a comissão inicial de planejamento da Olimpiana reuniu-se dia 8 
de maio e que já foram definidos os responsáveis por modalidade e os regulamentos. 
Foram também criados endereços no qual as informações estarão disponíveis:  

• Formulário de inscrição: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHd1RlVDb296c1pRYnZ
lQkRUelVxVlE6MQ#gid=0 

• Tabela 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av7xk-fgYhV-
dHd1RlVDb296c1pRYnZlQkRUelVxVlE 
 
• E-mail: olimpiana2012@gmail.com 

Período de realização: A Olimpiana ocorrerá no período de 1º de junho a 8 de julho e 
contará com 14 modalidades. 

Foram escolhidos os diretores das diversas  modalidades, conforme abaixo:  
1. Basquete: Guto, Luis Preto e Alexandre Lima 
2. Bola de Gude: Edgar 
3. Corrida: Viviane Brandão e Flávia Oliveira  
4. Dama: Matheus e Wanderlei 
5. Dominó: Matheus e Wanderlei 
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6. Futsal Feminino: Raquel Sado, Daniela 
7. Futvôlei: Petry e Marcelo Santana 
8. Tênis: João e Raylton  
9. Tênis de Mesa: Gaetan e Cristiano  
10. Truco: Horácio 
11. Vôlei de Praia: Wanderlei e Fernanda 
12. Vôlei Misto: Abdalla, Flávia Simões e Izabela 
13. Xadrez: Matheus e Wanderlei 
14. Pebolim (totó): Priscyla e Alexandre Junqueira 

 

As inscrições estão previstas para cobrir os custos do Olimpiana, sem subsídios da 
ASÁGUAS. Será cobrado o valor de R$ 5,00 por pessoa para as inscrições e para os 
jogos de mesa R$ 1,00/pessoa. O pessoal de apoio não pagará inscrição. 

Os coordenadores de área serão responsáveis pelas inscrições em suas áreas e 
prestarão contas à coordenação do evento logo após o encerramento das inscrições. 
Deverão ser informados que qualquer coisa que precisarem adquirir, previamente 
aprovada pela coordenação, se utilizarem o dinheiro da inscrição, devem apresentar 
Nota Fiscal como comprovante. 

 

 

4. NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2012  

Foi enviada ao Congresso nacional pelo Governo a Medida Provisória 538, que 
autoriza reajustes de vários servidores, especialmente o pessoal do chamado 
Carreirão, além de vários órgãos que já haviam negociado reajustes desde o ano 
passado, tais como INMETRO, Instituto de Resseguros, INSS, professores 
universitários,etc . A Medida atinge cerca de 950 mil servidores, já estava prevista 
em Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso, mas ainda não 
votado. O governo, temendo o atraso da votação e, em vista dos compromissos 
assumidos com aqueles servidores encaminhou MP que tem vigência imediata. As 
agências estão de fora. 

Cristina informou que recebeu um telefonema da secretária da ANER informando 
sobre campanha de valorização dos servidores das Agências que está sendo 
vinculada nas rádios essa semana. Agustin informou que ouviu a campanha e 
considera positivas medidas análogas de promoção da imagem dos servidores das 
Agências Reguladoras perante a população. 

Cristina comunicou também que dia 17 de maio, ás 10 h haverá uma reunião de 
negociação no MPOG com o Sinagências. Confirmou a realização da reunião com o 
Presidente do Sinagências, João Maria, que informou que será a primeira reunião de 
negociação do ano e que o Sinagências pretende estabelecer um calendário de 
negociações. A pauta será a mesma apresentada no ano passado e não negociada: 
Subsídios e reformulação da carreira, além de reajuste pela inflação. O Sinagências 
apresenta como proposição uma tabela baseada nas carreiras do fisco (Receita 
Federal). A ANER divulgou uma tabela baseada nas carreiras do ciclo de gestão, 
mas não temos informação se será chamada a negociar com o MPOG. Cristina 
informou ter sugerido ao Sinagências que se reúna com o Fórum de Associações 



                                                          

Ata reunião 50  – 15/05/2012 – ASÁGUAS                                                                       03/05 
 

após a negociação para informar o que aconteceu e integrá-los no processo de 
negociação. Haverá reunião do Fórum no dia 21 de maio. 

 

 5. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO  

Foi feito um informe da reunião realizada com o Diretor Presidente da ANA no dia 10 
de maio, das 16h30m às 18h30 m. Estiveram presentes: ASÁGUAS (Agustin, 
Cristina, Nelson e Paulo Spolidório); ANA (Vicente Andreu, Neuza – GEGEP e 
Horácio Figueiredo). 

Na reunião foi primeiramente apresentado pela ASÁGUAS um breve informe das 
principais questões aprovadas como planejamento na nossa AGO, quais sejam: 
defesa do subsídios; resolver a questão da promoção e do retroativo do concurso 3; 
processo de reestruturação da ANA; creche/qualidade de vida; defesa da reforma 
imediata do bloco L e da construção do novo prédio e apresentação do resultado da 
pesquisa sobre jornada. 

Em seguida passou-se à discussão do tema Promoção. A ASÁGUAS apresentou um 
breve histórico da questão, informou da pesquisa realizada em outras agências, da 
divulgação entre os associados da bandeira e da realização de uma reunião 
preparatória e uma AGE sobre o assunto. Destacou que a AGE foi unanimemente a 
favor da derrubada da pirâmide e que os associados autorizam negociações desde 
que fosse mantido o princípio de que todos pudessem progredir, cumpridos os 
requisitos legais. 

O DP também fez um histórico do seu entendimento sobre a questão, informando 
que pessoalmente considera correta a existência de pirâmide e que vários órgãos a 
adotam (Itamarati, etc.). Entretanto, verificou que as demais Agências não usam esse 
instrumento e, em reunião realizada no MPOG, constatou que não há de fato essa 
previsão legal e que o MPOG informou que esperava que os gestores das agências a 
criassem baseados em suas experiências, o que não aconteceu. Dessa forma, o DP 
propôs que, inexistindo regra legal, levará aos demais diretores a proposta de que 
para cada nível (A, B e S), a tabela seja de até 100% das vagas. Essa proposta vai 
ao encontro da decisão de nossa AGE, o que soluciona politicamente a questão, 
restando apenas a sua transformação em ato normativo para substituir o atual anexo 
da resolução 805, o que fica a cargo da GEGEP.  

Na reunião também foram abordados outros assuntos e o DP manifestou-se 
favorável à criação de creche na ANA, na qual a ANA assumiria parte das despesas 
e os servidores outra parte. Houve também manifestações do DP em relação ao 
processo de avaliação, que na opinião dele, necessita de muito aprimoramento e não 
tem cumprido devidamente a função. Manifestou-se também contrário à jornada de 7 
horas e a favor de que não haja controle eletrônico de frequência na ANA. 

Em relação à avaliação, a ASÁGUAS salientou que há problemas de conteúdo da 
atual regulamentação, que contempla múltiplos processos de avaliação (P&P, para 
GDRH e para estágio probatório) e há problemas gerenciais no processo de 
avaliação (Gerentes, Superintendentes e critérios diferenciados em cada UORG). A 
respeito da jornada, informamos que brevemente apresentaríamos o resultado de 
uma pesquisa realizada na qual a maioria dos servidores se manifestou a favor da 
jornada de 7 horas. 
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ANEXO I – ATA 50 ASÁGUSA – Prestação de contas – churrasco 
Prestação de contas do Churrasco da ASÁGUAS de maio/2012 
 
 

Categoria Quantidade ValorUnit Valor 
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RECEITAS 

Associadoeacompanhantes 100 40,00 4.000,00 

Associadosmeia 8 20,00 160,00 

Nãoassociados 5 60,00 300,00 

TOTALARRECADADO 4.460,00 

DESPESAS 

SeuGourmet(IzalmoJosédaSilva) 

Refeiçõescobradas 110 53,00 5.830,00 

AluguelMansãoMonteViedra 

Diária 1 1.400,00 1.400,00 

Raclette 

Queijoskg 2 125,00 250,00 

Pães(baguettes) 20 4,20 84,00 

AnimaçãoInfantil 

Pacote(brinquedos+monitores+material) 1 700,00 700,00 

TOTALDESPESASCHURRASCOMAIO2012 8.264,00 

PAGAMENTOS 

SeuGourmet:Cheques(R$2.300,00+R$3.530,00) 5.830,00 

Aluguelespaço:Cheques(2xR$700,00) 1.400,00 

Raclette:(queijoChequeR$250,00)+(pãescashR$84,00) 334,00 

AnimaçãoInfantil:Cheques(2xR$350,00) 700,00 

TOTALPAGO 8.264,00 

DESEMBOLSOASÁGUAS(Despesas-Receitas) 3.804,00 

Custoporpessoa(113pagantes) R$73,13 

ParticipaçãodaASÁGUASnototaldespesas 46,03% 

ValorsubsidiadopelaASÁGUASporpessoa(113) R$33,66 

DESTINAÇÃODOVALORARRECADADO 

DepósitocashCCdoBancodoBrasil(comprovantes) 3.936,00 

DepósitochequesCCdoBancodoBrasil(comprovante) 440,00 

Pãesdaraclette(recibo) 84,00 

TOTAL R$4.460,00 

 

 


