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07a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 09.11.2020, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira, 
Izabela Braga Neiva, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris 
Scherer‐Warren. 

Ausentes:  Andréa Araújo Trindade, Gonzalo Alvaro Vázquez, e Thamiris de 
Oliveira Lima,  

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1. PAUTAS: 

Trabalho remoto: O diretor Luiz Henrique relatou que não conseguiu entrar em 
contato com o chefe de Gabinete da diretoria da ANA para falar sobre o ofício 
enviado com sugestões sobre o protocolo para o retorno seguro ao trabalho 
presencial. No sábado, dia 14 de novembro, a diretora presidente da ANA 
respondeu o ofício informando que as ações da ANA são embasadas na 
instrução normativa 109 do Ministério da Economia.  Os diretores discutiram e 
entenderam que a própria IN faz referência à Portaria nº 2.789, de 14 de outubro 
de 2020, do ministério da saúde e não exclui as sugestões apresentadas pela 
Aságuas. Como encaminhamentos ficou acordado que o diretor Luiz Henrique 
irá conversar informalmente com o chefe de gabinete para entender a situação 
da diretoria e minutar o ofício de resposta. Será solicitado um parecer à 
assessoria jurídica para saber se a ANA precisa oficializar as normas segundo o 
que a IN 109 estabelece. E serão encaminhados aos associados os ofícios de 
número “13” da Aságuas para a diretoria da ANA e ofício resposta, destacando 
que a associação pretende continuar em diálogo com a DIREC acerca do tema.  

GEAP: O escritório de assessoria jurídica enviou a nota técnica sobre a GEAP, 
no qual destacam que o reajuste está previsto no estatuto da GEAP e que são 
baseados em estudos atuarias, mas que estes não foram disponibilizados. 
Sugeriram a contratação de estudo específico para saber se o reajuste tem 
fundamento. As possibilidades são de que a associação entre na justiça de forma 
independente, sendo necessário para isso uma assembleia geral para autorizar, 
ou poderiam entrar com ação coletiva em com apoio de outras entidades, ou 
tentar um contato extrajudicial. Foi encaminhado que o diretor Luiz irá solicitar 
novamente os estudos da GEAP para a Neuza e, em caso de não haver retorno, 
o escritório de assessoria jurídica entrará em contato comcom a GEAP 
representando a Aságuas para solicitar os documentos com base na lei de 
acesso a informação (LAI). O diretor Luiz Henrique irá consultar o jurídico para 
verificar a possibilidade de solicitar à GEAP acesso aos documentos e estudos 
que embasaram o aumento proposto, posteriormente integrando um possível 
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processo jurídico. Após as consultas com o jurídico, será enviado um 
comunicado aos associados sobre a GEAP, com a nota 
técnicaeencaminhamentos. 

Roda de conversa: Será realizada no dia 19 de novembro, às 16h30. Os dois 
indicados para falar sobre a reforma administrativa foram o Vladimir 
Nepomuceno, com a visão dos servidores, e Rodrigo Melo, advogado e primeiro 
procurador geral da ANA que se comprometeu a levar uma visão técnica dos 
fatos. Os diretores decidiram confirmar com os convidados para depois iniciar a 
divulgação. O formato definido foi de 15 minutos cada debatedor e depois será 
aberto para perguntas que serão feitas pelo chat. 

 

 

 

  

 


