10a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 04.12.2020, das 17h às 19h
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, Izabela Braga Neiva, Luiz
Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren.
Ausentes: Juliana Dias Lopes e Thamiris de Oliveira Lima,
Estagiária: Jacqueline Batista Lima

1. Pautas:
Retorno ao trabalho presencial: O diretor Luiz Henrique entrou em
contato com a Neuza por email para saber se a nova portaria publicada
sobre o retorno presencial está sendo divulgado aos superintendentes, a
portaria teria o início de vigência no dia 4 de janeiro. Os diretores
conversaram sobre a cobrança da aplicação da Portaria 326 e não foram
cobrados em suas superintendências. Em algumas superintendências
foram feitas reuniões para o retorno presencial gradual, outras passaram
lista de retorno voluntário e em alguns casos não tiverem retorno sobre a
portaria publicada. O GT de Teletrabalho irá entregar a minuta de
resolução no dia 18 e talvez entre na pauta da última reunião da DIREC
do ano, a ideia é que seja feito um processo de seleção simplificado por
UORG com prazo de 03 meses. A associação recebeu um email do antigo
diretor Vinicius, manifestando a preocupação e falando sobre
necessidade de um teste mais rápido e relatando falta de protocolo que
deixam os servidores em risco. O associado sugeriu a criação de um
questionário para ter dados dos servidores e argumentos para insistir em
um protocolo de segurança. O diretor Gonzalo sugeriu a criação de um
plano de comunicação para conseguir dialogar melhor com a diretoria da
ANA e com os associados. A diretora Andréa sugeriu uma reunião só para
discutir o plano para propor iniciativas e ferramentas.
Encaminhado: Foi aprovada a criação de uma pesquisa com os
servidores via Google forms, os diretores Dhalton e Andréa farão a minuta
das perguntas e os resultados serão encaminhados para a DIREC.
Coordenação para estagiário(a):
A diretora Andréa será a
coordenadora de estágio responsável por assinar os contratos futuros e
acompanhar os estagiários.
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Reforma administrativa: O diretor Luiz Henrique não conseguiu entrar
em contato com a assessoria jurídica e a possibilidade de realização da
roda de conversa ainda esse ano será discutida na próxima reunião.
Demanda jurídica: O associado Lucas Braga enviou um pedido de
assistência da associação ao diretor Luiz Henrique, ele gostaria de ser
cedido a outro órgão, uma vez que houve a solicitação externa, e informou
que o pedido não pode ser negado com base em um decreto publicado.
O diretor pensou em passar para o escritório de advocacia.
Encaminhamento: O diretor Luiz Henrique irá ligar para o Leandro da
assessoria jurídica e encaminhará a mensagem do associado.
Demanda de parceria: O associado Eduardo Passeto enviou email
sugerindo um convênio com o Clube Banco do Brasil e passou o contato
de um responsável pelo clube.
Encaminhamento: Os diretores Izabela e Gonçalo irão negociar com o
clube para tentar o convênio.
Lembranças de Natal: Foi decidido que as lembranças não serão
enviadas para todos por correio pelo alto valor de postagem, somente
será enviada aos aposentados e de licença. A diretora Flávia sugeriu que
os diretores se dividam para entregar as lembranças nas mesas de
trabalho, na ANA.
Encaminhado: Na sexta, dia 11, será enviado um email avisando aos
associados da entrega das lembranças e segunda-feira os diretores se
dividirão para entregar nas mesas dos associados.
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