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41a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 14/08/2019, das 17h às 18:30h 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo e 
Thamiris  de Oliveira 

Ausentes: Jorge Thierry Calasans (viagem a trabalho), Valmir José de Macedo 
(viagem de trabalho) e Vinicius Vieira (férias).  

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES:  

 Reunião com os técnicos:  Foi realizada na sexta passada, dia 9, 
reunião com os técnicos administrativos. Participaram da reunião dez 
técnicos (lista em anexo) e os diretores Cristina, Márcio, Thamiris e 
Cláudia. A reunião foi considerada por todos muito boa, os TAs 
levantaram algumas reinvindicações, tais como 1. Necessidade de 
regulamentação das suas funções e atribuições; 2. Ocupação de cargos 
de chefia e licença capacitação, que eles têm dificuldade em obter; 3. 
Teletrabalho. Ficou definido que os itens 1 e 2 serão encampadas pela 
Aságuas nas negociações que empreenderemos no processo de 
reestruturação da ANA. Foram entregues fichas de filiação para os 
interessados e cópia do Estatuto da Aságuas.  

 Horário da reunião: Foram levantadas as melhores datas informadas por 
e-mail e foi deliberado como a data mais viável para todos que a reunião 
da diretoria da Aságuas passará a se realizar às segundas-feiras, às 11h. 

2. AÇÃO no 0035523-45.2016.8.07.001:  

A Aságuas ingressou em 2016 com processo judicial contra a ALLCARE 
(Qualicorps) e a UNIMED por danos morais coletivos sofridos pelo cancelamento 
unilateral dos planos de assistência médica. A Assessoria jurídica comunicou que 
a causa foi perdida em primeira e segunda instâncias, quando fomos 
condenados a pagar sucumbência no valor de R$ 1000,00 a cada uma das 
duas empesas. Recomendou não recorrer porque pode aumentar a multa.  A 
diretoria da Aságuas deliberou por seguir a recomendação, ou seja, não 
recorrer ao STJ.   

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CARREIRAS:  

A diretora Cristina informou que o Sinagências está divulgando reuniões com 
o ME que incluem alteração das carreiras.  Dessa forma, está tentando 
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marcar uma reunião com o Sinagências aqui na ANA para conversar sobre a 
proposta de alteração dos planos de carreira. 

 

4. EDITAL DO SANEAMENTO 

Foi sugerido enviar um ofício à diretoria da ANA solicitando reunião para 
buscar esclarecimentos sobre as decisões que foram tomadas a respeito da 
NT 1 do GT Saneamento e da posição sobre o projeto de lei. Decidiu-se 
aguardar até a última semana de agosto para este envio. 
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ANEXO I da ATA 41 – lista de presença reunião com técnicos 
administrativos: 

 

 


