01a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 30.09.2020, das 17h às 19h
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira,
Gonzalo Álvaro Vázquez, Izabela Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique
Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima.
Ausentes: Andréa Araújo Trindade (férias).
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. INFORMES:
Construção das Reuniões: As pautas serão definidas no grupo de whatsapp,
formados por todos os integrantes da diretoria, que durante a semana e durante
as reuniões de diretoria elegerão os principais pontos a serem discutidos na
próxima reunião. O rascunho da ata será feito pela estagiária, Jacqueline, que
enviará para os diretores administrativos: Izabela e Gonzalo que farão os ajustes
e enviarão para todos os diretores. O melhor dia e horário também será definido
dentro do grupo de WhatsApp.
Live UNAREG: A Aságuas foi convidada, através do diretor Luiz Henrique, para
participar de uma live sobre a reforma administrativa liderada pela UNAREG,
antiga ANER. O diretor explicou ao responsável pela live, que a época do convite
a nova diretoria ainda não havia sido eleita e que precisariam se reunir para
decidir em conjunto sobre a participação, mas se comprometeu em assistir e
enviou o link aos demais diretores. A live foi gravada e será disponibilizada a
todos os diretores. A UNAREG também propôs uma live para o dia 06/10, terça
feira, com a Aságuas e a Associação da Agência Reguladora Nacional de
Mineração, para debater o impacto regulatório da política de saneamento e de
mineração nas respectivas agências. Foi pontuado entre os diretores que não há
necessidade de ser uma representação da própria Associação, podendo ser uma
indicação de algum servidor que tenha domínio do tema, lembrando que é um
debate político, não apenas técnico. Os diretores concordaram ser prematuro a
Aságuas entrar em uma discussão pública e se posicionar sobre a regulação do
saneamento, porque não há ainda um consenso, e não foi feita uma discussão
com todos os associados. Concordaram também com a necessidade de um
conjunto de atividades e debates para o amadurecimento do tema. A diretoria
dará início a volta dos debates técnicos e eventos internos para ganhar uma
visão mais ampla e se posicionar, defendendo os interesses dos servidores,
iniciando com o tema do saneamento. Foi encaminhado que o Diretor Luiz
Henrique levará o posicionamento da diretoria para o responsável da UNAREG,
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e caso o objetivo da live seja conhecer mais sobre o tema, poderá ser indicado
um nome, mas não representará a Associação e os servidores da ANA.
2. Pauta
Retorno dos servidores: Após uma reunião com a DIREC da ANA, com a
presença do diretor Morris, representando a Aságuas e os superintendentes de
cada área, foram convocados a informar aos servidores que já poderiam se
voluntariar a retornar ao trabalho presencial, e que a ANA está aberta para
recebê-los. Foram informados da compra de álcool em gel, tapetes de
higienização e testes de Covid. Foi relatado que durante a reunião os diretores
da ANA citaram que o pior da pandemia já passou, e estimularam retorno ao
trabalho presencial. Os diretores da Aságuas concordam que há necessidade de
um protocolo a ser rigidamente seguido, com a contratação de especialistas
(como por exemplo: uma empresa de arquitetura para o planejamento do
espaço;
pareceres de profissionais da área de saúde, delimitando o
distanciamento a ser seguido, metodologia do teste, entre outros aspectos),
considerando as diferentes condições dos servidores, e sempre respeitando o
retorno gradual e voluntário, com objetivo de minimizar os riscos e evitar
responsabilizar a ANA em casos de contaminação.
3. Deliberações
Regulamentação do trabalho remoto: Foi deliberado o encaminhamento de
uma nota informativa aos associados para esclarecer as funções do grupo de
trabalho, as diferenças entre trabalho remoto e o teletrabalho, e as preocupações
relatadas pelos servidores. A nota será rascunhada pelo diretor Morris.
Ofício de apresentação da nova diretoria da Aságuas: será encaminhado um
ofício à diretoria da ANA apresentando a nova diretoria da associação, eleita no
dia 28/09/2020, solicitando uma reunião de apresentação com a diretoria da
ANA. Este ofício será minutado pelo diretor Gonzalo, com o prazo até sextafeira, dia 02/10.
Retorno ao trabalho presencial: será encaminhado um segundo ofício à
diretora presidente apresentando as preocupações com a segurança dos
servidores e empregados da agência no retorno ao trabalho presencial e a
necessidade da apresentação de um protocolo formalizado para a segurança
dos servidores pela DIREC. Caso não haja retorno da diretoria da ANA, ou o
protocolo não seja satisfatório, e a Aságuas considerar que os servidores estão
em risco, será contratada uma consultoria para a elaboração de uma proposta
de protocolo. Este ofício será minutado pelo diretor Luiz Henrique, com o prazo
até sexta-feira, dia 02/10.
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