
 

Ata 75 – 30/06/2022 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
75a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 30.06.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto 
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, 
Luiz Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren  

Ausentes: Izabela Braga Neiva de Santana e Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

Enquete sobre o reajuste de mensalidade: A Aságuas encaminhará 
aos associados uma enquete para saber a opinião dos colaboradores 
sobre o reajuste de mensalidade. A Assembleia para oficializar a decisão 
deve acontecer no início de agosto. 

Causa ganha: Aságuas entrará em contato com a assessoria jurídica 
para se informar sobre a causa ganha que foi retribuída aos associados e 
em seguida informar oficialmente a todos pelo e-mail.  

Boletim trimestral: O relatório trimestral deve ser publicado dia primeiro 
de julho, faltando atualmente a parte de um diretor para completar.  

 

2. Pautas 

Programa de gestão: Discutiu-se o resultado da fase inicial do Programa 
de Gestão, a demanda pelo teletrabalho e as perspectivas futuras de 
alteração dessa demanda. Idealmente, antes do final do primeiro ciclo 
avaliativo, a próxima diretoria da Aságuas deverá provocar o debate sobre 
a necessidade ou não de ajuste nas vagas para a modalidade integral. 

Articulação para 10ª diretoria: A atual diretoria da Aságuas listou alguns 
nomes indicados para integrar suas posições no próximo mandato, como 
sugestão inicial. Será lançado no Teams as pessoas, cargos e seus 
respectivos órgãos para que todos tenham uma visão geral dos 
candidatos. A Aságuas também pretende integrar um associado 
aposentado para um dos cargos da diretoria. Assim que a listagem de 
nomes estiver concluída, os nomes serão discutidos e os indicados serão 
convidados a compor uma chapa para a diretoria da Aságuas. 

 


