02a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 05.10.2020, das 11h às 12h40
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto,
Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz
Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren.
Ausentes: Izabela Braga Neiva e Thamiris de Oliveira Lima.
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. INFORMES:
Site: A página de apresentação da diretoria precisa ser atualizada, assim
como outras páginas que estão com conteúdo antigo. Os diretores Gonzalo,
Dhalton e Andréa encaminharam uma reunião com a estagiária na quartafeira à tarde com objetivo de reformular o site e fazer sugestões. Os demais
diretores devem enviar suas fotos para atualização no site.
Convite da UNAREG: O diretor Luiz Henrique repassou a discussão da
diretoria realizada na última reunião ao responsável pela UNAREG. Ele fez
um novo convite para uma live, somente com a representação da associação
da Agência Nacional de Mineração, sobre a Reforma Administrativa na terça
às 19h, o diretor irá compartilhar o link para que os interessados assistam.
2. Pauta:
Ata: A ata 01 já está no Teams disponível para alteração dos diretores.
Estará editável até quarta-feira para últimas sugestões e depois será
convertida em PDF para divulgação. As atas anteriores estão abertas para
visualização de todos no site, por motivos de privacidade e segurança, será
analisada a possibilidade de deixar a página restrita a associados.
Ofícios:
Os ofícios são enviados via e-protocolo e o diretor da gestão anterior, Jorge
Thierry, irá passar as instruções para o diretor Luiz Henrique. O diretor irá
protocolar para encaminhar ainda hoje aos diretores da ANA. A nota técnica
será publicada no site e enviada por e-mail aos associados assim que os
ofícios forem protocolados.
Encaminhamentos:
Ofício de apresentação: O diretor Gonzalo colocou o arquivo no Teams para
possíveis contribuições.
Ofício de protocolo: Foram sugeridas alterações de formato. Os diretores
também falaram sobre a necessidade de explicitar alguns pontos, como as
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expectativas do protocolo, o reforço de que o retorno é voluntário na situação
de pandemia e solicitar a participação na elaboração do protocolo.
Nota informativa: Os diretores fizeram contribuições no arquivo e será
acrescida a preocupação com as diferentes situações dos servidores.
GT Teletrabalho: Foi publicada a portaria nomeando os membros do grupo
de trabalho (GT) sobre o teletrabalho. O diretor Morris é um dos membros e
está representando a Aságuas. Os membros serão responsáveis por elaborar
o ato normativo, edital e modelo de formulário sobre o teletrabalho. A
ASÁGUAS convidará alguns associados que já conhecidamente têm
interesse em discutir o teletrabalho, de modo que a posição da Associação
no GT tenha uma visão mais ampla sobre o assunto.
Encaminhamentos: Será feita uma reunião na quarta-feira com
interessados da diretoria e convidados para discutir e encaminhar propostas
para o grupo de trabalho inserir na minuta do ato normativo.
Dia das crianças: A diretora Flávia sugeriu um convite aos associados para
que assistam com seus filhos uma história contada em comemoração ao dia
das crianças.
Encaminhamentos: Todos os diretores concordaram e será enviado um email em nome da Aságuas com o link para a contação de história e
agradecendo os votos do processo eleitoral.
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