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  23 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 31/05/2011 

 

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

Associados presentes: Nazareno 

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Thierry (férias) e Paulo Spolidório  

Obs.: a reunião 24 estava inicialmente prevista para o dia 24 de maio, mas por solicitação 
de Márcio (abertura do Interagências) foi adiada para esta data. 

 
1. INFORMES 
 

• Cristina informou haver recebido documentação dos excedentes do concurso 3, 
que foi encaminhada via e-mail ao Diretor Presidente e ao chefe de gabinete do 
DP da ANA (Anexo I) 

• Márcio informou que a Olimpiana iniciou-se no último dia 24. Será divulgada na 
intranet a programação semanal e também será enviado e-mail aos associados 
com a programação.. Foram inscritos cerca de 250 participantes em todas as 
modalidades (cerca de 160 pessoas, já que há pessoas participando de mais de 
uma modalidade). Já foram gastos aproximadamente R$ 6.000,00, valor 
autorizado na AGO.  

• Márcio informou também que o valor coletado nas inscrições do Torneio Secura 
cobriu os gastos do torneio, tendo sobrado R$ 90,00 que foram destinados às 
despesas da Olimpiana. 

 
2. FESTA JUNINA  

Foi discutida a solicitação da Magaly Arantes (Área de Qualidade de Vida na ANA) 
para organização de uma festa junina conjunta (ANA, ASÁGUAS e AEB) no complexo 
do Cerrado. Foi aprovada a participação da ASÁGUAS, que será representada na 
organização da festa pelas diretoras Cintia e Renata e pelo associado Marco 
Alexandro Silva. A participação da ASÁGUAS será no auxílio à organização da festa e 
na sua divulgação, não envolvendo gastos financeiros. 

 
 

3. DESCONTO DE MENSALIDADES ATRASADAS.  

A Diretoria Financeira (Agustin) informou que todos os sócios já foram cadastrados no 
SIGAS e espera-se que, a partir de junho a ASÁGUAS já estará recebendo osvalores 
totais das mensalidades dos associados, excluindo os três associados que se 
encontram em licença sem vencimentos. 

Renata apresentou um levantamento feito das dívidas referentes ao período em que 
os associados não tiveram o seu desconto efetuado, dwevido às dificuldades que 
tivemos no cadastramento no SIGAS. Como critérioo para a cobrança de atrasados , 
definiu-se o início da dívida a partir do segundo mês após a filiação. A cobrança 
resultará em um recebimento de R$  1.900,00 pela ASÁGUAS. O levantamento foi 
elogiado e os critérios propostos aprovados.  
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Encaminhamentos aprovados: 

 a.  Será enviado e-mail a todos os associados com dívidas (modelo no Anexo;: 

 b.. Na primeira semana de julho será feito um balanço dos recebimentos; e 

c. Após o balanço os que ainda estiverem devedores serão procurados por diretores 
da Associação para solução da dívida. 

 

 
4. iNTERAGÊNCIAS  

Nazareno informou a realização de reuniões preparatórias para o Interagências 2011. 
A ASÁGUAS está sendo representada por ele e pelo Márcio nessas reuniões; estão 
contando com algum apoio interno do Alexandre Lima e Flávia. Rodrigues 
Na última reunião do Interagências foi solicitado ao Fórum das Associações que se 
manifestasse sobre a busca de patrocínio junto ao Sinagências e Aner. O Fórum ainda 
não deliberou sobre o assunto. 

O local para realização dos jogos está sendo negociado, com grande possibilidade de 
ser a ASBAC. 

Está sendo preparado o projeto de patrocínio para a Caixa Econômica Federal. 
Entretanto, como a CEF somente libera o valor quando da prestação de contas final do 
Torneio e é necessário a utilização do valor antes, a Diretoria da ASÁGUAS aprovou a 
liberação de empréstimo ao Interagências de R$ 12.000,00 mediante a assinatura do 
contrato com a CEF. 
 

5. JORNADA DE TRABALHIO; PORTARIA 430 / Anatel. 

Foi feita uma breve discussão sobre a Portaria 430 da ANATEL. Há um certo 
consenso na Diretoria que entre os mais novos existe um desejo da jornada de 7 h; já 
os mais antigos consideram que não devemos apresentar proposta alguma que parta 
da premissa de inclusão do ponto eletrônico. 

Alguns dos presentes manifestaram-se que a Portaria, além de implicar em 
implantação do controle eletrônico de ponto, também deixa nas mãos do 
Superintendente a negociação da jornada dos servidores, o que teoricamente já 
existiria na ANA com a Portaria 99, do horário flexível (exceto a questão de jornada 
ininterrupta de 7 horas). 

foi também levantado que a CLT .(Consolidação das Leis de Trabalho) considera ilegal 
jornada superiores a 6 horas sem intervalo de almoço. 

Nazareno e Nelson se manifestaram que essa portaria não é passível de aplicação no 
momento, visto que as particularidades da ANA não permitem a divisão, na maioria 
das áreas, em turnos. 

O assunto continuará sendo tema de debate na Diretoria da ASÁGUAS, tendo em 
vista que nem todos leram a Portaria. 
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ANEXO I – ATA da 23. REUNIÃO ASÁGUAS – 01/06/2011 

 

e-mail 1 
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Continuação do Anexo I: e-mail 2; 
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ANEXO II – ATA DA REUNIÃO 24 – 01/06/2011 

 

E-mail a ser enviado aos associados com cobrança de atrasados: 

 
 
 
Caro (a) associado (a) xxxx, 
  
Conforme previsto no Estatuto da ASÁGUAS, o valor da mensalidade para os associados é de R$ 20,00 (vinte 
reais), sendo que o desconto é efetuado diretamente na folha de pagamento. Conforme divulgado no Boletim 
Informativo nº 02 (março/2011), houve problemas no SIGAS (sistema utilizado para gerar os descontos em 
folha) e vários dos novos associados (desde dezembro/2010 a abril/2011) não tiveram os descontos 
correspondentes efetuados no período. Verificamos que, devido a esse problema , não houve desconto da sua 
mensalidade no(s) mese(s) de xxx. A partir de XX você já foi integrado ao sistema SIGAS e o desconto da 
mensalidade está sendo efetuado diretamente em folha. 
  
Deste modo, solicitamos que o pagamento no valor de R$ xx seja efetuado por meio de transferência bancária 
ou depósito identificado na conta da Associação: 
  
Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas- ASÁGUAS 

CNPJ: 06.982.951/0001-90 

Banco do Brasil 
Agência: 3597-1 

Conta corrente: 7817-4 

 
Em caso de maior conveniência para o associado, o pagamento poderá ser feito diretamente a um de nossos 
Diretores.  
  
Este valor poderá ser parcelado em até duas vezes, sendo a primeira parcela até 30/06/11. No caso de 
transferência ou depósito bancário, solicitamos o envio do espelho do comprovante para este e-mail .  
  
Será enviado um recibo a todos os que efetuarem o pagamento. 
  
Agradecemos a sua compreensão e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
  
Atenciosamente, 
  
Diretoria da ASÁGUAS 
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