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24a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 03.05.2021, das 11h às 13h 
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, Juliana 
Dias Lope, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira 
Lima. 

Ausentes:   

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

 
1. Informes: 

 
Dia das Mães:  A ASCOM não encontrou uma pessoa para palestrar 
no evento do dia das mães, mas a campanha está confirmada. O apoio 
de R$200 nas lembranças do sorteio do Dia das Mães foi aprovado na 
última reunião e a diretora Andréa irá apresentar a proposta de 
lembrança durante a semana. 
 
1º de Maio: Recebemos muitos feedbacks positivos dos associados e 
dos diretores sobre o vídeo divulgado com mensagens sobre o Dia do 
Trabalhador.   
 
 

2. Pauta: 
 
Site: Na semana passada os diretores tiveram uma reunião com o 
Pedro, consultor que será responsável pela mudança no site. Os 
diretores Dhalton e Andréa fizeram um esqueleto da estrutura do site 
e será revisada pelo diretor Gonzalo.  
 
Estagiário: O formulário de solicitação de estagiário está preenchido 
e o diretor Dhalton vai falar com a empresa responsavel pelos 
contratos e solicitar que a última parte do processo seletivo seja feita 
pela Aságuas. 
 
Chip: Para a criação da linha de transmissão da associação é 
necessária uma linha de telefone. O diretor Dhalton informou que uma 
startup chamada Veek chip em que se paga o valor inicial e assiste 
propaganda para manter a linha ativa. Os diretores aprovaram a 
aquisição do chip através da startup. 
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Teletrabalho: Essa semana o GT encerra os trabalhos e na quarta irá 
encaminhar o relatório para a Direc da ANA. A primeira parte foi a 
resolução e tabela de atividades, por último a escolha do sistema que 
foi o da CGEAP, pela facilidade de uso e gerenciamento, fizeram 
também uma revisão da resolução. Conseguiram a ampliação do 
teletrabalho integral para 40% a 70% e o parcial continua o mesmo. O 
GT apresentou o sistema para a diretoria e foi solicitada a exclusão da 
área de assessoria. Também está prevista uma apresentação para o 
Comitê de apoio a governança. O diretor Morris irá compartilhar o 
relatório e as alterações da resolução para o acesso dos diretores da 
associação. Os diretores concordaram com a realização de um debate 
técnico assim que for aprovado para debater com a casa e depois para 
discutir as opiniões dos servidores. 
 
Exonerações dos Superintendes: Os servidores realizarão uma 
mobilização em homenagem ao Rodrigo, superintendente exonerado, 
presencialmente na ANA cumprindo distanciamento e tambem 
transmitido pelo Teams, a SRE providenciou uma placa para a 
ocasião, também está fazendo uma carta para a Direc com uma 
mensagem de descontentamento com a forma que a exoneração foi 
feita e apoiando a indicação do novo superintendente. O diretor Luiz 
Henrique informou que no sábado um servidor questionou se Aságuas 
estava pensando em homenagens e sugeriu a elaboração da placa.  A 
diretora Andréa sugeriu a criação de uma página de homenagem 
rotativa no site, para que os servidores consigam homenagear 
pessoas diferentes em várias ocasiões. Os diretores discutiram e 
concordaram que seria necessário homenagear os dois superintendes 
e todos os casos futuros, os diretores vão pensar sobre o 
encaminhamento e decidir durante a semana. Foi encaminhado enviar 
um ofício para a DIREC, o ofício será assinado por todos os diretores 
com a manifestação dos servidores para com a Aságuas e pedindo 
transparência, será enviado após a divulgação da exoneração no DOU 
e farão uma carta aberta aos associados sobre a preocupação a 
indicação dos novos diretores. Os diretores também encaminharam 
retomar a questão de progressão e promoção para enviar o ofício 
solicitando a reunião com a DIREC.  
 
 
 
 
 
 

 

 


