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41a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 30.08.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões 
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias 
Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira Lima 

Ausentes: Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Reunião do Guanabara: Na sexta-feira, vinte e sete de agosto, ocorreu 
uma reunião sobre a crise hidro energética em Guanabara (Paraná) 
referente a MP Nº1.055. O diretor Luiz Henrique trouxe o informe 
ressaltando a falta de explicação da ONS quanto aos aspectos que 
causaram a crise. O diretor mostrou por meio do exemplo da ONS como 
o papel da Aságuas é essencial para instituição e a sociedade.   

 

Live do Senado Federal sobre a MP 1.055: O diretor Luiz Henrique 
conseguiu o contato da Procuradora Regional da República, Sandra 
Akemi Kishi, para saber mais sobre o desdobramento dos informes dados 
na live do Ministério Público (https://mpf-mp-br.zoom.us/j/81143841561). 
Pelo fato de já ter passado um bom tempo, o diretor entrará em contato 
com procuradora por meio de um e-mail e, caso for necessário, 
encaminhará um ofício à procuradora.  

 

Desfiliação e filiação: Foi dado o encaminhamento de desfiliação da 
então associada Ana Carolina, solicitada à Aságuas na semana passada. 
Para a realização de novas filiações, a diretora Flávia Simões encaminhou 
um e-mail convidando outros servidores para se tornarem associados(as). 
A diretora também compartilhou com os associados(as) o relatório de 
atividade anual para que todos estejam por dentro do papel da Aságuas. 

 

Paralisação do dia 18: O ofício nº 007/2021/ASÁGUAS9 foi arquivado 
após o envio do e-mail para Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 
sobre a compensação daqueles que paralisaram no dia 18 de agosto, mas 
ainda não houve resposta da Coordenação. A Aságuas esperará uma a 
duas semanas por uma resposta, caso não haja, os diretores consultarão 
a assessoria jurídica da Associação. Dependendo da sua resposta os 
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diretores cogitarão a necessidade de entrar em contato com a 
Coordenação por ligação.  

 

Boletim Trimestral: Foi sugerido que no boletim trimestral do mês de 
setembro tivesse o resultado da enquete sobre a PEC-32 após o seu 
encerramento.   

 

Reunião do fórum das associações: Alex Sandre continuou a 
acompanhar o fórum como representante da Univisa e conseguiu uma 
reunião com o professor Israel para que pudessem discutir sobre a PEC-
32 e outras questões peculiares de cada instituição. Desse modo ele 
convidou todos os representantes das associações no Fórum a propor 
situações especiais de cada agência a fim de abordá-las na conversa com 
o professor.  

Alex vai ter uma reunião separada com o professor, mas ainda tentará 
uma reunião com todos os representantes das entidades.  

Nessa quarta-feira o Fórum das Associações dos Servidores das 
Agências Reguladoras Federais realizará uma live sobre a PEC, a 
Organização e o impacto dos sindicatos.  

 

Teletrabalho: A DIREC se reuniu na semana passada, mas não houve 
nenhuma discussão sobre o teletrabalho. Os diretores concordaram de 
encaminhar um ofício para a Diretoria Colegiada para perguntar se eles 
estão com prazo para deliberar sobre o assunto.  

 

2. Pauta  

GO e eleição do conselho fiscal: No conselho fiscal não há candidatura 
para as categorias de analista e técnicos, mas Nazareno ficou de entrar 
em contato com dois possíveis candidatos. Ficou decidido que será 
enviado aos associados uma minuta sobre as eleições no início de 
setembro.  

Durante a Assembleia Geral Ordinária também será apresentada as 
causas da Aságuas que estão na justiça e, em uma reunião ordinária, no 
mês de novembro, os associados serão convocados para a discutir sobre 
a apresentação do reajuste da mensalidade e da prestação de conta. 
Também será criada e compartilhada uma enquete com os associados 
para saber a opinião de todos sobre os assuntos abordados.  

 


