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81a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 11.08.2022, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Gonzalo Alvaro 
Vázquez, Luiz Henrique Pinheiro 

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Juliana Dias Lopes,  
Izabela Braga Neiva de Santana, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira 
Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Manifesto em defesa das liberdades: A Aságuas recebeu uma 
reivindicação do associado Luciano Menezes a fim de saber o 
posicionamento da Associação sobre o manifesto que tinha como intuito 
defender a liberdade de expressão. No entanto, os diretores concluíram 
que o tema não cabia à Aságuas por se tratar mais de um discurso de 
ódio e ataque. Desse modo, a Aságuas explicou seus princípios e motivos 
para a negativa da participação ao associado. 

Manifestação de 11 de agosto: Os diretores pretendem ir, por volta das 
16h, para a mobilização em defesa à democracia e, se possível, 
representarão a Aságuas levando uma faixa marcando sua presença. 
Outras entidades também assinaram o manifesto, algumas com CPF e 
outras com CNPJ.  

Festa das crianças: A diretoria financeira confirmou a disponibilização 
de verba para a realização da festa em comemoração ao Dia das 
Crianças.  

 

2. Pautas 

AGE: Com a enquete sobre o reajuste de mensalidade, os diretores 
pretendem sugerir um aumento de 5 reais, já que 40% dos associados 
estão achando o valor alto ou desnecessário. O ponto será debatido em 
AGE, junto com a possibilidade de contratação de uma Assessoria de 
Comunicação. A diretoria pretende marcar a Assembleia para o dia 30 de 
agosto. 

10ª Gestão da Aságuas: Gonzalo Alvaro Vázquez se prontificou a ser 
diretor executivo da próxima gestão da diretoria da Aságuas. Ao todo a 
Aságuas já tem 10 pessoas para ocupar os cargos, mas os diretores 
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acharam melhor entrar em contato com mais alguns indicados por 
precaução.  


