18a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 15.03.2020, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva, Juliana Dias Lopes, Luiz
Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren.
Ausentes: Ana Paula de Souza e Thamiris de Oliveira Lima.
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. Informes:
Plano de comunicação: No plano está previsto o projeto de
redesenho do site e gestão de conteúdo, avaliação das mídias sociais
a serem usadas, lista de transmissão e boletins. Foi encaminhada uma
reunião só para discutir detalhes do plano na sexta feira às 17h30.
Pedido dos servidores Felipe Pinhati e Mariana Lirio: Os
servidores saíram de licença sem remuneração por três anos e o
Felipe precisa de mais três anos para finalizar o doutorado, mas
ambos estão dispostos a negociar o tempo. Os diretores concordaram
que não cabe escritório de advocacia, mas sensibilizar a diretoria, o
diretor Luiz Henrique irá ligar para o gabinete e tentar um diálogo,
lembrando que o Felipe está estudando hidrologia, que é de interesse
da ANA, e o seu mestrado subsidiou resolução da SRE.
Relatório ações judiciais: O Leandro encaminhou o relatório de
ações judiciais atualizado, que será disponibilizado no site em ordem
decrescente.
Cadastro dos associados: O diretor Gonzalo pontuou a necessidade
da criação de um banco de dados, que as fichas sejam digitalizadas e
o acesso seja simplificado.
Teletrabalho: Na última sexta o GT se reuniu com servidores do
Ministério da Economia para discutir sobre o teletrabalho, eles
informaram que vão revisar a instrução normativa, comentaram que
quem entra em teletrabalho, automaticamente adere ao plano de
gestão que é um sistema de controle de atividades, e quem está no
plano de gestão não entra no controle do ponto eletronico. Não precisa
ser teletrabalho, o plano de gestão também vale para presencial e/ou
parcial. O Plano de gestão é baseado no controle de entregas e
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trabalhos realizados e as questões de material de trabalho precisam
ser previstas na resolução. Os diretores concordaram que é
importante discutir com os associados o não esvaziamento da ANA
para que as pessoas se encontrem e se articulem em relação aos
problemas, foi encaminhada a realização de um debate com os
associados.
2. Pauta:
AGO: A Assembleia Geral Ordinária está marcada para amanhã às
17h, com segunda chamada às 17h30. Na reunião com os membros
do conselho fiscal, eles elogiaram o relatório de atividades e a
comunicação da associação. Não foi necessária a retificação do edital,
será informado no e-mail que de acordo com o estatuto, a assembleia
é deliberativa. Nos informes será apresentada a situação financeira
atual em que 90% da receita está comprometida com custos fixos, e é
necessária uma reserva para atividades de interesse dos associados
e custos judiciais, para começar a discutir a necessidade de corrigir o
valor da mensalidade, com diferenciamento de valores a depender do
cargo, iniciar enquetes para saber como e quanto será possível de
aumento para o ano que vem. Os diretores Flávia e Dhalton
apresentarão o financeiro e patrimonial; e o diretor Luiz Henrique fará
a apresentação das atividades e reinvindicações da associação. Cada
diretoria falará do planejamento de atividades da área.
Progressão e promoção: Foi encaminhamento da reunião realizada
com o senhor Nazareno, da gestão estratégica, que a Aságuas irá
reunir-se na semana que vem, quarta-feira às 17h30, com os afetados
objetivando formar um GT para estruturar os documentos que
embasam argumentos e enviar um ofício para a diretoria da ANA,
solicitando também reunião para apresentar os documentos com a
participação de representantes do GT.
Licença capacitação: As minutas das resoluções estão disponíveis
para consulta. Os diretores Morris e Dhalton farão uma minuta inicial
do ofício com as sugestões sobre a resolução da licença de
capacitação e depois irão compartilhar com o grupo para mais
contribuições. Será pontuada a necessidade de facilitar possibilidades
de capacitação, como estágio em organizações internacionais.
PEC do congelamento de gastos: Foi encaminhado um e-mail para
o Sinagências juntamente com outras associações, para entrar com
pedido de impetração como tentativa de barrar a PEC. A
movimentação será informada aos associados na AGO.
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