08a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 17.11.2020, das 17h às 19h
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 Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de
Oliveira Lima.
Ausentes:
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. Informes:
Desconto em folha: O programa foi instalado no computador do diretor
Dhalton e não houve como cadastrar a nova associada Renata no
desconto em folha desse mês, ela entrará em desconto em folha a partir
do próximo mês.
Pedido de férias da estagiária: A estagiária Jacqueline solicitou 15 dias
de férias referentes ao contrato de estágio de junho de 2019/2020 para
finalizar as atribuições da graduação. Os diretores concordaram e
pontuaram a necessidade de formalização, a estagiária entrará em
contato com a empresa de estágios para entender como formalizar.
Restam ainda 30 dias de férias a serem tirados referente ao período de
contrato referentes a junho 2020/2021.
Prêmio ANA: O planejado foi uma festa para o prêmio anual da ANA, mas
devido a pandemia, o evento foi modificado e vai ser em formato de
webinar, com duração de menos de uma hora e será transmitido no dia 2
de dezembro de 2020. O anúncio dos finalistas será feito pelos cinco
diretores da ANA e sugeriram que um diretor da Aságuas participe da
apresentação. Foi decidido que a diretora Andréa Trindade que já fará
participação da gravação do prêmio, irá também representando a
Aságuas.
Fórum das associações: A diretora Flávia participou da reunião que teve
como encaminhamento uma carta contra a reforma administrativa e será
enviado o modelo pelo whatsapp.
Atualização bancária: As documentações foram aprovadas pelo Banco
do Brasil, faltando apenas cadastrar as senhas e após a atualização a
diretora Flávia fará a transferência da conta pessoal para da Aságuas. Da
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Caixa foi solicitado um novo comprovante de residência que não ficou tão
visível e será reenviado pelos diretores.
2. Pautas
Retorno ao Trabalho presencial: Os diretores Luiz Henrique e Morris
participaram da reunião com superintendentes conduzida pela sra. Neuza
que apresentou a minuta de portaria, os diretores ficaram em dúvida se o
retorno ao trabalho presencial será em uma só vez ou gradual. A Aságuas
mencionou a necessidade de um revezamento dos servidores com
rastreabilidade de contaminação pelo virus, e a necessidade de uma
ventilação natural em todos os ambientes de trabalho. O SEnhor Luiz
André informou que está em curso uma licitação para providenciar a
ventilação natural e que a maioria dos blocos tem janelas. Alguns
servidores fizeram a solicitação de formas de participação ou consulta na
construção de uma regulação do teletrabalho e será feita a indicação de
um ponto focal, indicando um representante responsável para a
construção da tabela de atividades por área.
Os diretores pontuaram as preocupações e levantaram a sugestão de
enviar a minuta de portaria com alguns ajustes, que pode se tornar algo
mais seguro para os servidores. Revisando alguns artigos e inserindo
algumas observações.
Encaminhamento: Serão sugeridos alguns elementos na minuta de
portaria, com fases para o retorno, jornada de 6 horas e uma forma de
penalizar pessoas que não cumpram as normas de segurança. Utilizar o
termo “Preferencialmente” autorizado ao trabalho remoto e atentar a
questão de rastreabilidade de contaminações por Covid19. As
contribuições serão finalizadas hoje e encaminhadas para a sra. Neuza e
posteriormente comunicadas aos associados.
GEAP: Amanhã (18/11/2020) às 14h será realizada uma reunião com a
GEAP e depois os encaminhamentos serão informados aos associados,
dependendo do resultado, poderá ser realizada uma convocação de uma
assembleia. A conversa será moderada pela diretora Flávia.
Roda de conversa sobre a reforma administrativa: Os dois
palestrantes foram confirmados e o link da reunião foi gerado. A
divulgação está sendo feita pelos diretores e será solicitada a ajuda da
ASCOM.
Lembranças de fim de ano: A Diretora Andréa fez orçamento de
R$12,00 por máscara com bordado da Aságuas. A diretora Ana Paula fará
outro orçamento com uma costureira que faz máscaras bordadas para
conseguir um preço mais baixo. A diretora Flávia verá o peso da
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lembrança para orçar o envio pelos correios, a diretora sugeriu deixar o
envio por correio para os aposentados e servidores de licença que estão
em outros estados, e dividir os diretores da Aságuas por superintendência
para entregar presencialmente na mesa de cada associado.
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