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22a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 19.04.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro 
Vázquez, Juliana Dias Lopes, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira 

Lima. 

Ausentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Izabela Braga Neiva, 
Luiz Henrique Pinheiro 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

 
1. Informes: 

 
Atas: A ata da AGO de 28 de setembro está disponível no site. 
 
Debates técnicos: Os diretores vão discutir o escopo e momento para 
o debate sobre a resolução de teletrabalho na próxima reunião de 
diretoria.   
 
Reunião GT de promoção:  Ainda não recebemos respostas sobre 
as outras Agências e os diretores estão aguardando. Na reunião foram 
discutidos o conteúdo da carta e a estratégia com a diretoria. Foi 
decidido que carta seria revisada e reduzida, depois enviada para a 
diretoria da ANA solicitando uma reunião. 
 

2. Pauta: 
 
Resultados da enquete de comunicação: A enquete teve 51 
respostas. A maioria apoiou a criação de uma lista de transmissão, os 
diretores encaminharam então a compra de um celular da associação 
para a implementação da lista. Sobre o site, muitas pessoas 
responderam que não fazem uso constante, mas 41% acreditam ser 
de fácil manuseio. Email e whatsapp foram considerados os canais 
mais importantes, seguidos do site e instagram. Os diretores 
sugeriram a criação de uma coordenação de comunicação para 
gerenciar as demandas. Os diretores avaliaram os comentários e as 
deliberações serão feitas em conjunto com os outros diretores que não 
puderam estar na reunião.  
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1º de maio: Os diretores encaminharam a edição e divulgação de 
vídeos dos associados aposentados e texto com arte para as redes 
sociais em comemoração ao Dia do Trabalhador. 
 
Teletrabalho: O GT fará uma revisão da resolução de teletrabalho 
para entregar junto com a avaliação de sistema, o diretor Morris 
sugeriu a criação de regras de transição devido a pandemia dentro da 
resolução para pessoas com comorbidades, servidores com 
problemas de saúde física e mental e servidores com filhos em idade 
escolar. O diretor apresentou duas propostas para ampliar a 100% a 
capacidade de teletrabalho e suspender a avaliação para servidores 
com filhos, mas não foi aprovado no GT. Os diretores mencionaram 
que algumas coisas não estão sendo discutidas, como a falta do 
contato informal por distanciamento social, carga elevada de trabalho, 
entre outras. Fizeram a sugestão da criação de um balanço com os 
dados do que é produzido, um relatório para apresentar a 
produtividade de servidores públicos para a sociedade. 
 
 
 
 
 

 

 


