56a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 17.01.2022, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto
Ventura, Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira Lima e Rubens Maciel
Wanderley
Ausentes: Gonzalo Alvaro Vázques, Izabela Braga Neiva de Santana, Luiz
Henrique Pinheiro, Flavia Simões Ferreira, Juliana Dias Lopes
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Pautas
Boletim Trimestral: Foi feito entre os diretores uma redistribuição dos
temas para o boletim trimestral. Com o intuito de finalizá-lo ainda nessa
semana e divulgá-lo na segunda-feira, os diretores da Aságuas ficaram à
frente de temas que estavam na responsabilidade de diretores que saíram
de férias ou que estão com menos disponibilidade. O boletim deverá ser
finalizado até sexta-feira.
Lista Tríplice e contestação dos nomes indicados para diretor: Na
AGE de ratificação da Lista Tríplice, ficou em aberto a estratégia de
publicização da lista. Após debatidas entre os diretores estratégias de
encaminhamento, decidiu-se fazer uma reunião aberta na próxima
segunda-feira para esclarecer e validar essas estratégias.
Particularmente, buscar-se-á deixar claro que há dois movimentos
distintos e paralelos: a publicização da lista tríplice e a contestação dos
recém indicados para a diretoria da ANA. A proposta a ser defendida
quanto à lista tríplice é seu encaminhamento à Casa Civil e ao Senado
sem fazer nenhuma referência às referidas indicações recentes,
justificando o envio da lista do ponto de vista do fortalecimento
institucional e do reconhecimento da vasta experiência acumulada pelos
servidores da casa. Já o movimento de contestação dos nomes indicados
será feito principalmente junto à Comissão de Meio Ambiente do Senado,
buscando-se marcar reuniões com os membros da comissão. Além disso,
já foi enviado ao presidente dessa comissão e ao presidente do Senado
um ofício fazendo essa contestação (Ofícios 1 e 2/2022).
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Greve dos servidores federais: O FONACATE está programando
movimentos de paralização nos dias 18, 25 e 26 de janeiro. O Sinagências
discutirá ainda hoje sobre a paralisação de amanhã por meio de uma
assembleia com seus associados, mas os detalhes sobre a paralisação
ainda não foram esclarecidos. A Aságuas manterá os associados
informados sobre essas iniciativas.
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