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44a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 21.09.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Flavia Simões Ferreira, Izabela Braga Neiva 
de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren, 
Thamiris de Oliveira Lima  

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Gonzalo 
Alvaro Vázquez 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

AGO: Na segunda parte da AGO, após o resultado da eleição para o 
Conselho Fiscal, os diretores da Aságuas apresentarão informes sobre os 
posicionamentos da Associação durante o ano. Para a definição dos 
temas que serão abordados, será utilizado como base o Relatório Anual 
e o Boletim Trimestral.  

 

ABR Hidro: O Ofício da ABRHidro foi enviado, mas ainda não houve 
resposta de Marília Carvalho de Melo (Coordenadora da ABRHidro) e 
Synara Aparecida Olendzki Broch (Presidente da ABR Hidro). O diretor 
Luiz entrará em contato com Bruno Collischonn para saber se o e-mail 
chegou até Marília, apenas para certificação. Depois da atualização do 
site, o ofício será lançado nele para que todos possam acessar. 

 

Reforma Administrativa: Algumas instituições irão se mobilizar no 
Anexo 2 da Câmara dos Deputados no dia vinte e um de setembro, 
quando ocorrerá a votação da Reforma Administrativa na Comissão 
Especial. A Aságuas decidiu não participar por não ter tido tempo para se 
organizar. 

 

Marcos Pufal: O associado Marcos Pufal entrou em contato com a 
Aságuas para discutir questões sobre o sistema de ar condicionado no 
bloco M e sobre a arborização do Complexo. A Aságuas chamará o 
associado para expor sua opinião na reunião da diretoria no dia 4 de 
outubro. 
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2. Pauta  

Ocupação dos blocos N e O: Em relação à manifestação dos servidores 
sobre a transferência de pessoal do bloco P para os blocos N e O, a carta 
elaborada não foi assinada por muitos servidores. Na Fiscalização, de 
trinta e dois servidores, apenas treze assinaram. Na SPR, de vinte e três 
efetivos, apenas quatro assinaram. Na Regulação também houve uma 
pequena mobilização da parte dos servidores. Desse modo, a Aságuas 
escreverá uma carta conscientizando os servidores das consequências 
que essa movimentação pode trazer. Para que a carta seja mais bem 
embasada, no entanto, aguardar-se-á uma definição sobre o teletrabalho. 

 
 


