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

CEP: 70.610-200 

  
73a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 09.06.2022, 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, Juliana Dias Lopes, 
Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Alexandre do Prado 
(convidado) 

Ausentes: Izabela Braga Neiva de Santana e Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pautas 
 

2. Trabalho em campo: A Aságuas recebeu como convidado nesta 
reunião o associado Alexandre Prado (SGH). O servidor trouxe uma 
demanda compartilhada por alguns outros associados(as) sobre a 
falta de incentivo para o trabalho em campo. Em relação ao programa 
de gestão, falta o incentivo de se poder usar os dias de campo de 
forma cumulativa como dias de trabalho presencial. Já em relação a 
questões financeiras, o servidor lembrou o antigo problema do valor 
das diárias, que ficaram desatualizadas de tal maneira que hoje já não 
são suficientes para bancar as despesas de alimentação, transporte e 
hospedagem em viagens. A Aságuas levará a pauta para ser discutida 
no Fórum das Associações, pois ela também é de interesse dos 
servidores das outras agências e dos servidores federais como um 
todo. 
 
Programa de Gestão: Alguns problemas relacionados ao PGD foram 
debatidos, como uma tentativa, por parte de determinada chefia, de 
exigir um aumento de produtividade no plano de trabalho, a despeito 
de isso não estar previsto na portaria do PGD; e os riscos de uma 
burocratização excessiva do plano de trabalho; entre outros pontos. 
Defendeu-se que, como temos uma representante no Comitê de 
Acompanhamento e Avaliação do Programa de Gestão e 
Desempenho para implementação do PGD, buscaremos acompanhar 
os casos e contribuir para o contínuo aprimoramento do programa 
principalmente por meio do Comitê, mas que, sendo necessário, 
enviaremos comunicados aos associados ou ofícios à ANA. 


