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  22 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 10/05/2011 

 

Presentes: Agustin, Cintia, Cristina, Jacson, Nelson, Paulo Spolidório, Renata e Thierry.   

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade) e Márcio  

 
1. CHURRASCO – ÚLTIMAS PROVIDÊNCIAS  

• Cintia informou estar tudo já providenciado para o churrasco. Foi feito um breve 
balanço e constatou-se já terem sido vendidos cerca de 80 ingressos. 

• Foi reforçada a decisão de que os ingressos a serem vendidos a partir de amanhã 
terão os preços diferenciados, conforme aprovados na reunião do dia 3/05. 

• Foi feito um apelo para um investimento maior em todas as áreas de forma a se 
garantir que se atinja os 120 convites vendidos. 

 
2. AGE 

Foi feita uma discussão de preparação da AGO prevista para o dia 12/05 e solicitada a 
presença dos diretores e a divulgação da mesma  em cada Superintendência. 

Tendo em vista que o assunto já foi bastante discutido, espera-se uma AGO rápida.  
Será encaminhada a proposta de autorização para ingresso de três tipos de ação: a. 
Ação contra o desconto previdenciário referente a 1/3 de férias; b. Ação relativa às 
correções do auxilio refeição e c. Ações relacionadas à pirâmide/promoção: 1. Contra 
a pirâmide e 2. Ação para permitir aos que tiveram tempo como temporários na ANA 
para que este tempo seja contado como experiência para promoção. 

 
 

3. REUNIÃO COM SEVIDORES DA SAG  

Cristina informou ter sido convidada por servidores (cerca de 12) da SAG para uma 
reunião, realizada hoje, às 11 h., e que contou também com a presença de Nelson. A 
reunião constou de discussão sobre as seguintes questões: 

1. Discussão sobre jornada especial para grávidas/mães com filhos pequenos; 

2. Discussão sobre jornada especial (Caso da ANATEL). 

Em relação à primeira questão foi tirado um encaminhamento de se fazer um 
levantamento das mães e pais da ANA com filhos menores que cinco anos e 364 dias, 
com o objetivo de subsidiar a fundamentação para uma elaboração de reivindicação 
de creche; também a esse respeito foi tirado um encaminhamento de levantamento de 
legislação referente a horário especial de 6 horas com salário proporcional.  Para o 
primeiro levantamento, uma comissão da SAG composta por Celina, Taciana e .ficou 
responsável pelos encaminhamentos, que depois serão entregues à diretoria da 
ASÁGUAS. Para o segundo, Cristina solicitará aos advogados da Associação.. 

 

Em relação ao segundo ponto da pauta houve uma discussão sobre a jornada de 
trabalho, com histórico sobre a jornada especial da ANATEL, que foi fruto de uma 
proposta da Superintendência de Recursos Humanos do órgão, bancada pela Diretoria 
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da ANATEL. Há opiniões diferenciadas na ANA sobre o assunto; muitos não querem 
ter ponto eletrônico (condição essencial para a implantação da proposta). Outros 
defendem que a ASÁGUAS assuma a proposta da ANATEL. Tendo em vista que essa 
é uma questão que envolve maiores discussões, sugeriu-se que a ASÁGUAS inicie 
uma discussão interna sobre a questão da jornada, com o objetivo de informar sobre o 
assunto e contribuir para se formar uma opinião.dos servidores sobre o que fazer. 

 

Foi também informado que a única Agência que tem esse horário é a ANATEL, mas 
que em algumas Agências, especialmente onde existe controle de ponto eletrônico 
rigorosa, já há movimento dos servidores para que a Agência adote esse horário: caso 
da ANEEL (a ASEA está fomentando do debate) e da ANVISA. Na ANTT e na ANTAQ 
esta discussão está sendo colocada pelos servidores via Associações dentro de uma 
discussão de planejamento estratégico. Não se tem notícias de algo organizado na 
ANS, ANP, ANCINE e ANAC. 

Os informes foram discutidos e a diretoria da ASÁGUAS aprovou os 
encaminhamentos, ficando definido que a primeira ação será o envio da Portaria da 
ANATEL para os diretores da Associação para que todos a conheçam e possam ter 
uma discussão posterior sobre o assunto. Além disto, a idéia é se começar uma 
pesquisa informal em cada Superintendência sobre a questão, que merece maior 
conhecimento e amadurecimento, antes da tomada de uma posição. 

 
4. APOSENTADOS 

Foi discutida a questão dos aposentados na ASÁGUAS. Hoje o único aposentado da 
ANA é o Ariel, sócio da Associação. Ele continua sofrendo desconto em folha e alguns 
colegas questionaram se ele não deveria ser retirado o desconto. 

Ficou definido que os aposentados, desde que o queiram, podem continuar sócios da 
Associação e ter os direitos dos demais. No caso do Ariel, inclusive, ele está utilizando 
os serviços dos advogados para ação previdenciária. 

Nelson propôs que, como um prêmio se doasse um convite do churrasco ao Ariel, o 
que foi aprovado. 

 


