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25a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 10.05.2021, das 11h às 12h45min 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia 
Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique 
Pinheiro Silva, Morris Scherer‐Warren. 

Ausentes: Ana Paula de Souza e Thamiris de Oliveira Lima. 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes: 
 
Atualização do site e o processo de contratação do novo 
estagiário: A diretora Andréa deu uma previsão de três semanas para 
que as novas atualizações do site ficassem prontas para serem 
lançadas. Nesse período também haverá a contratação do novo 
estagiário que, ao entrar, já atuará no novo site.  
 
Feedback do Dia das Mães: O Dia das Mães foi um sucesso. As 
mães ficaram satisfeitas com o evento e a Aságuas foi citada em todos 
as suas divulgações. 
   
Teletrabalho: O diretor Morris informou sobre a reunião do GT que 
teve como pauta a resolução sobre o trabalho presencial, sendo ela a 
mesma do ano passado. Houve poucos questionamentos do grupo e 
acredita que a decisão vai ser tomada na reunião com o comitê. 
Estimou cerca de cinco meses para receber a resposta, já que deve 
ser lançado a carga no banco de dados e ainda acontecerá o período 
de treinamento.  
 
Ponto eletrônico: Os não sabem o porquê de a resolução do ponto 
eletrônico não ter sido divulgada para a casa após publicada, mas 
entendem que foi muito ruim algo que afeta todos os servidores ter 
sido tocado de forma tão pouco participativa e transparente.  
 
Boletim: Ficou combinado entre os diretores que o próximo boletim 
será publicado em julho, seguindo um período trimestral. caso a Direc 
não responda às comunicações da Aságuas sobre assuntos que 
afetam os servidores, será incluído no boletim ou em comunicação 
separada uma compilação das tentativas de contribuição da Aságuas 
ignoradas pela ANA. Já os assuntos emergenciais que não podem 
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esperar até julho para serem divulgados aos associados, serão 
enviados por e-mail em uma data mais próxima.  
 
 

2. Pauta: 
 
Regimento Interno: O diretor Morris consultou a data de publicação 
do novo regimento interno, mas não foi respondido. Também foi 
informado que o regimento está sendo feito pela GGES. A Aságuas 
enviará um ofício pedindo transparência e a participação das UORGS. 
A decisão irá ser consolidada na semana seguinte depois de os 
diretores mapearem o assunto para construir um documento mais 
sólido para a Direc e consultar Nazareno. Além de buscar 
transparência com o ofício, a Aságuas quer trazer de volta o hábito 
participativo das áreas, as quais não estão sendo contempladas na 
construção do novo regimento interno.  
 
Ofício sobre as exonerações de superintendentes: O sentimento 
geral é de que o ofício foi bem acertado e as cartas das 
superintendências atingidas ficaram boas. A diretora Flávia 
complementou que recebeu muitos elogios. 
 
Carta: Ficou decidido que a carta será encaminhada ainda nesta 
semana após revisão das contribuições.  
 
Progressão e Promoção: O diretor Luiz consolidará e em seguida 
será enviado um ofício solicitando uma reunião com a Direc. 


