45a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 04.10.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva
de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren
Ausentes: Thamiris de Oliveira Lima
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informes
Marcos Pufal: O diretor Gonzalo convidou o associado Marcos Pufal para
participar da reunião, mas o servidor adiou, para a próxima reunião, sua
apresentação de proposta relacionada à arborização do Complexo.
Teletrabalho: Houve despacho da diretoria à CGEGEP solicitando
desmembramento da resolução em duas, uma sobre o programa de
gestão e outra sobre as regras do teletrabalho. No entanto, a diretoria já
solicitou o processo de volta sem que, aparentemente, mudanças tenham
sido feitas.
Ocupação dos blocos O e N: O ofício 9/ASÁGUAS foi tramitado
internamente na ANA e chegou à divisão encarregada da área de
infraestrutura.
2. Pauta
Retorno ao trabalho presencial: Portaria do Ministério da Economia
autorizou todos os servidores a retornarem à modalidade presencial, à
exceção de portadores de comorbidades. Se houver um movimento, por
parte da ANA, de requisitar dos servidores o retorno, a Aságuas exigirá
da diretoria da Agência que os protocolos de segurança sejam
respeitados, especialmente o distanciamento, o uso de máscara e
manutenção de baixa densidade de servidores nas salas, seja por meiode
revezamento ou redistribuição física. Além disso, alguns diretores são a
favor de que se exija a comprovação de imunização completa. A Aságuas
aguardará mais um pouco para definir como agir frente ao tema. Enquanto
isso, entrará em contato com a CGEGEP para se atualizar sobre o caso.
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Live sobre a PEC- 32: A Aságuas deverá transmitir ao vivo em seu canal
no Youtube uma live do Fórum das Associações no dia sete de outubro.
A Associação, além de ceder seu canal, também fará nas redes sociais a
divulgação da live. Ainda se aguarda confirmação.
Medida Provisória 1055: A Aságuas pretende fazer uma nova live sobre
a MP entre os dias 19 e 21 de outubro, às 17h, com até três debatedores.
Os convites serão feitos esta semana.
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