
 

Ata 76 – 01/06/2020– ASÁGUAS8                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

 
76a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 01.06.2020, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calasans, Maria 
Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e 
Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues e Valmir José de Macedo. 

 

1. INFORMES: 
 
Diretor Valmir: Não tivemos novas notícias hoje. Há dias ele está estável, 
não houve melhora ou piora.   
 
Ação do Ministério Público sobre Trabalho Remoto: O Ministério 
Público entrou com ação contra a União sobre o teletrabalho. Segundo 
informe de Leandro do escritório Mauro Menezes Associados, que nos 
assessora, o escritório vai  entrar ,em nome do Andes (associação 
professores UnB) com ação preventiva aderindo à ação do Ministério 
Público, para que o retorno tenha critérios e perguntaram se a associação 
tinha interesse. Está havendo pressão para retorno em alguns órgãos 
públicos, ainda não é o caso da ANA. Encaminhado que a diretora Cristina 
consulte o escritório para entender a caracterização do trabalho remoto 
como teletrabalho. 
 
Sinagências: A diretora Cristina informou que o Segundo Tribunal Federal 
cassou a liminar do Sinagências para a ação de aumento dos descontos 
da previdência. O Sinagências informou que irá recorrer. 
 
Financeiro: O diretor Vinicius informou que as atividades planejadas na 
programação anual não estão sendo realizadas por conta da situação de 
pandemia. Em razão desse motivo, os gastos previstos e o dinheiro que 
entrou ficou acumulado da conta corrente. O diretor Vinicius informou que 
havia R$ 27 mil na conta do Banco do Brasil, e, após aprovação da 
Diretora Executiva, foi realizada a transferência de R$ 20 mil para a 
poupança. O diretor relembrou que a situação financeira da associação 
está bem, mas que quando as atividades voltarem à normalidade a 
mensalidade terá que ser repensada.  
Informou também que o associado Paulo Breno entrou em contato e 
saldou as dívidas. Encaminhado realizar o levantamento de dívidas de 
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quem não tem desconto em folha para cobrar e tentar a adesão do 
desconto em folha. 
 

2. CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS.  
Foi enviada a todos os diretores a planilha com todos as respostas 
recebidas dos gestores (ANEXO). Não foi localizado o gestor do contrato 
de brigadista e decidiu-se não incluir o contrato da SGH, pela 
peculiaridade de o serviço ser prestado em qualquer lugar e a cobrança 
ser feita por pontos.  Será divulgarda uma nota resumindo os resultados, 
informando que satisfatoriamente todos os gestores responderam e que, 
segundo informado,  não houve prejuízo a nenhum terceirizado desde o 
início da pandemia.  
 

3. QUESTIONÁRIO SOBRE TRABALHO REMOTO: 
Foram recebidos alguns e-mails comentando os questionários, muitos 
elogiaram e uma colega manifestou preocupação e fez considerações 
mais extensas sobre uma resposta ao questionário, mas a associação fará 
encaminhamentos considerando a vontade da maioria. Será organizada 
uma consolidação dos e-mails recebidos dos colegas para anexação 
posterior ao documento enviado sobre o questionário. 
Foi aprovado o envio de ofício à Diretoria da ANA, resumindo os 
resultados do questionário e informando que a associação tem interesse 
de acompanhar a discussão obre o retorno ao trabalho.  
Foi também sugerido que seja encaminhado à GEGEP que realize 
atividades com temas de saúde mental com a participação de um 
psicólogo e disponibilizar o apoio da associação e também definido que 
realizaremos reunião com a CGEGEP para apresentar e discutir 
encaminhamentos do questionário, após o envio do ofício à DIREC. 
 
  

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 

 
 
 
 


		2020-07-06T09:12:28-0300
	MARIA CRISTINA DE SA OLIVEIRA MATOS BRITO




