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03a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 14.10.2020, das 17h às 19h15 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões 
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, 
Morris Scherer‐Warren. Izabela Braga Neiva e Thamiris de Oliveira Lima. 

Ausentes: Dhalton Luiz Tosetto (Férias) 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1. INFORMES: 

UNAREG: O representante da UNAREG convidou a Aságuas novamente 
para uma live sobre a reforma administrativa, o diretor Luiz Henrique explicou 
a ele as urgências da associação e informou que ainda é prematura a 
participação da Aságuas em um debate externo, pois ainda não houve tempo 
para uma discussão sobre o tema com os associados.  

Documentos no cartório: O Diretor Luiz Henrique levou os documentos 
referentes ao processo eleitoral ao cartório e registrou as 5 vias para realizar 
a atualização cadastral no banco e no Serpro. 

CSA: A Diretora Andrea irá marcar uma reunião com os responsáveis da 
diretoria anterior para organizar as atividades referentes ao CSA. 

 

2. Pauta:  
 
Reunião com a DIREC: O Diretor Luiz falou com o chefe de gabinete da 
ANA sobre as preocupações da associação sobre o retorno ao trabalho 
presencial, e sugeriu o adiantamento da data da reunião, mas a diretora-
presidente da ANA está de férias no momento, e não será possível a 
antecipação da reunião. O diretor recomendou a leitura do protocolo de 
segurança ANATEL para referência, e adiantou as preocupações a serem 
discutidas na reunião do dia 21/10 com a DIREC. Na reunião, os diretores 
da Aságuas se apresentarão falando sobre as expectativas, vão sugerir 
encontros periódicos e depois discutir questões mais urgentes, como o 
retorno ao trabalho presencial, o teletrabalho e o ponto eletrônico. A 
questão chave é a regulamentação do teletrabalho em situação de 
pandemia, a menos que seja implementado um protocolo que garanta a 
segurança dos servidores, que desejam retornar de forma voluntária. 
Caso seja solicitado um direcionamento para o protocolo, os diretores 
prepararam uma lista de recomendações. A Aságuas irá sugerir a 
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formação de um grupo nomeado pela Direc, com a assessoria de 
profissionais especializados tais como: infectologistas e/ou arquitetos, e 
com a representação de servidores, para elaboração de um protocolo de 
volta ao trabalho com segurança, que inclua ainda os terceirizados. E vai 
se sugerir a suspensão do retorno presencial voluntario, até que o 
protocolo esteja pronto e instalado, no prazo máximo de 15 dias. O Diretor 
Luiz entrará em contato com a assessoria jurídica da Aságuas para 
consultar sobre possíveis ações em caso de retorno presencial sem um 
protocolo de segurança bem definido. 
 
Teletrabalho: O diretor Morris realizou uma reunião com alguns 
associados interessados em discutir sobre a regulamentação do 
teletrabalho, onde foram elaboraram 10 propostas para a resolução na 
ANA, e o documento foi levado para a reunião do GT de teletrabalho. 
Houve divergência sobre os critérios de produtividade, mas a maioria das 
sugestões foram aceitas com pequenas alterações. Durante a semana 
será divulgada a minuta de resolução de teletrabalho.  O diretor Morris 
sugeriu submeter aos associados essa minuta de resolução e conseguir 
contribuições, ou realizar uma reunião online com a participação do GT e 
dos outros associados. O diretor irá consultar a disponibilidade do GT para 
a reunião e caso não aceitem, será realizada uma consulta aos 
associados via e-mail. O diretor também enviará a minuta para toda 
diretoria da Aságuas com antecedência para que a proposta seja 
discutida e alinhada.  
 
Roda de conversa - debate técnico: Foi discutido e acatado trazer dois 
convidados para a roda de conversa sobre a reforma administrativa, um 
com uma visão jurídica e a outra com uma visão do impacto da reforma 
no serviço público, para promover um debate entre os servidores, e 
construir um consenso sobre os posicionamentos da associação. Será 
realizada no dia 17 de novembro e os diretores ficaram de enviar 
sugestões de nomes de debatedores, e irão definir na próxima reunião. 
 


