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Informe da Reunião do Comitê de Governança
25 de fevereiro de 2021 – Reunião Virtual

Participaram os seguintes Diretores: Christianne Dias Ferreira, Ricardo Andrade, Oscar Cordeiro 
Netto, Marcelo Cruz e Vitor Saback.
Outros participantes: Fabio Borges (Superintendente de Tecnologia da Informação - STI) e Neuza 
de Oliveira (Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP) 

Temas tratados:
1.   Governança de TI:  Nazareno Araújo, Gerente-Geral de Estratégia, apresentou os normativos 
que apontam a revisão da governança de TI na ANA e a proposta de atualização da estrutura de 
governança à luz dos normativos vigentes;
2. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD  – Plano de Implementação e Encarregado de Dados: 

Fábio Borges, Superintendente de Tecnologia da Informação, e Nazareno Araújo apresentaram 
proposta de encaminhamentos quanto a definição de perfil e alocação institucional de 
encarregado de dados;
3. Priorização de desenvolvimento de sistemas - 2021 ; Fábio Borges apresentou a estrutura de 
governança para projeto de inovação (UFLA) e tratamento para as demandas de TI;
4. Programa de Gestão da ANA  (Teletrabalho; Ponto Eletrônico e Dimensionamento de Pessoal) 
– Neuza de Oliveira, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, apresentou a atual situação da 
proposta de ponto eletrônico e os desafios do projeto de dimensionamento de pessoal. 
5 – Temas emergentes  – Nazareno Araújo apresentou uma lista inicial de temas emergentes 
como uma proposta de agenda para o Comitê de Apoio à Governança. Os Diretores 
comentaram os temas, ponderaram que eles podem ter diferentes graus de maturidade e, 
portanto, poderiam ser debatidos em diferentes instâncias da governança, e apontaram novos 
temas.
Nivelamento e retomada do projeto de inovação (UFLA) – reunião em 25/02/2021;
Os demais temas serão alocados em datas a serem agendadas:

 Áreas prioritárias para gestão – apresentação SIP e contribuição de demais áreas;

 Abastecimento das regiões metropolitanas e panorama das salas de crise – apresentação

SPR e SOE;

 Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos – apresentação SPR;

 Programa de Gestão da ANA: ponto eletrônico, teletrabalho e dimensionamento da força

de trabalho – CGGEP/SAF.

Outros temas apontados como relevantes a serem inseridos em reuniões futuras:
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 Apoio da ANA aos órgãos gestores estaduais e comitês de bacias;

 Programas nacionais;

 Capacitação da ANA;

 Saneamento;

 Delegação das ações regulatórias

Nada mais havendo a tratar, declarei encerrada reunião, da qual eu, Nazareno Araújo, na 
qualidade de secretário, lavrei o presente informe que dato e assino.

(assinado eletronicamente)
NAZARENO MARQUES DE ARAÚJO

Gerente-Geral de Estratégia
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