29a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 07.06.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira,
Juliana Dias Lope, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de
Oliveira Lima.
Ausentes: Andréa Araújo Trindade e Gonzalo Alvaro Vázquez
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva

1. Informes:
Elaboração das ATAS anteriores à entrada de Raquel: A diretoria
ficou responsável em fazer um mutirão para mapear as reuniões no
intervalo entre a saída da estagiária Jaqueline e a entrada da nova
estagiária Raquel. Desse modo, ficou combinado que todos os
servidores assistirão uma reunião específica e formularão as minutas
das atas dessas reuniões.
Demonstrativo de contas: Flavia apresentou a situação financeira da
Aságuas e decidiu-se que isso seria repetido a cada três meses, na
mesma época da publicação do boletim trimestral.
Teletrabalho: O GT encaminhou para a PF/ANA e fizeram apenas
sugestões pontuais de correção. O trabalho do GT está encerrado e a
proposta de resolução está sob análise da DIREC.
1. Pauta:
Divulgação da carta aberta: Foram discutidos os próximos passos
da divulgação da carta aberta sobre “nomeação de agentes públicos
para cargos na ANA” nas redes sociais e no site da Aságuas. Flavia
perguntou a Thamiris se era possível ter acesso à lista de contatos de
veículos de mídia da ASCOM. Thamiris ficou de conversar com o
Raylton. Dhalton comentou que já havia sido divulgada no Instagram,
mas não no Facebook. E disse que não estava no site e que a Andréa
havia explicado anteriormente o motivo de não ir para o site, mas que
não lembrava exatamente qual era esse motivo. Provavelmente
estava relacionado com as mudanças que o Pedro estava fazendo no
site.
Ata 29 – 07/06/2021 – ASÁGUAS9

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –
CEP: 70.610-200

01/02

Trabalho presencial na ANA e medidas de segurança contra a
covid: Está havendo a quebra do protocolo de prevenção à covid por
colaboradores da ANA. Profissionais estão circulando sem máscara
na copa e em lugares de acesso comum. Após um debate sobre a
melhor forma de lidar com a situação, foi decidido que será
encaminhado um ofício à DIREC solicitando providências para um
reforço da segurança. Caso não haja resposta, será encaminhado email para a Neuza. A ideia é que haja comunicações mais frequentes
por parte da ANA sobre a necessidade de se respeitar as medidas de
segurança e que haja uma cobrança às empresas terceirizadas para
que estas orientem melhor os colaboradores. Ainda sobre o tema,
exemplificou-se a deficiência na comunicação com o fato de que não
se teve mais notícias sobre as testagens de covid na ANA. A maioria
dos servidores desconhece até a possibilidade de solicitar o exame à
CGGEP em caso de sintomas.
Vacinação dos profissionais que farão trabalho de campo: Morris
introduziu um debate sobre a viabilidade de se conseguir autorização
para que os profissionais da ANA da área de fiscalização sejam
vacinados, considerando-se a provável necessidade de idas a campo
em meio à crise de escassez hídrica na bacia do Paraná. Luiz
Henrique explicou que essa possibilidade depende do planejamento
centralizado no Ministério da Saúde. Morris argumentou que
instituições como a UnB se articularam com a Secretaria de Saúde do
DF e obtiveram autorização para vacinação de profissionais. Ana
Paula deu o exemplo de servidores da área de saúde que, embora
fiquem em escritório, puderam receber a vacina pela possibilidade de
que tenham que ir a campo futuramente. Luiz Henrique concordou,
mas apontou que provavelmente, a exemplo do que ocorreu na bacia
do São Francisco, as atividades fiscalizatórias de campo na bacia do
Paraná iniciarão bem mais para frente, sendo possível, no curto prazo,
a adoção de técnicas indiretas, como a estimativa do consumo hídrico
a partir do monitoramento do uso de energia elétrica. O debate foi
inconclusivo.
Possível reunião com a DIREC e boletim trimestral: Ainda se
aguarda resposta da DIREC ao ofício relativo à Promoção e
Progressão. Considerando o aguardo por essa resposta e o
necessário aguardo pela resposta ao ofício que será enviado sobre o
descumprimento das medidas de segurança, decidiu-se que não seria
o momento, agora, de solicitar reunião com a DIREC para discutir a
nossa dificuldade de comunicação com eles. Pelo mesmo motivo, o
boletim trimestral deveria ser um pouco adiado e resgataria o histórico
das nossas tentativas de comunicação com a DIREC.
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