42a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 06.09.2021, das 11h às 12h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia Simões
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias
Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Thamiris de Oliveira Lima e
Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Morris Scherer‐Warren
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informes
Consignação de associados: Três associadas estão sem desconto em
folha. Em dois casos, o problema foi que, ao voltarem da aposentadoria,
o número SIAPE foi alterado. No outro caso, o sistema incorretamente
acusou ausência de margem consignável. Para resolver os dois primeiros
casos, foi solicitado que as associadas refaçam a autorização à Aságuas
em formulário e também no aplicativo SouGov. No terceiro, fizemos uma
nova tentativa de lançamento e será verificado se funcionou.
Contato com a Procurado Sandra: Lula entrou em contato com a
promotora Luciana e ela afirmou que providenciará o contato com a
procuradora Sandra, para quem a Aságuas enviará um ofício para sobre
os encaminhamentos feitos na live do Senado Federal sobre a MP 1.055.
AGO: O edital da próxima AGO vai receber contribuição até o final do dia
e será publicado no mais tardar na quarta-feira.
Reajuste de mensalidade: A planilha sobre o novo reajuste de
mensalidade foi postada no Teams. Os diretores analisarão para poder
opinar e propor mudanças. Em reunião aberta com os associados se
explicará os cenários e em seguida uma enquete será feita para decidir
sobre o aumento.
Fórum: No dia primeiro de setembro houve uma reunião com o sindicato
e surgiu a possibilidade de fazer uma live sobre o novo relatório da PEC
32. De acordo com o escrito, há possibilidade de a PEC ser votada ainda
este mês pelo Senado Federal. A live seria transmitinda no canal da
Aságuas no Youtube.
Ata 29 – 07/06/2021 – ASÁGUAS9

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –
CEP: 70.610-200

01/02

2. Pauta
Ofício à ABRHidro: O associado Bruno Collischonn compareceu à
reunião para propor que a Associação envie ofício à ABRHidro sugerindo
que seja exigida a comprovação da imunização completa contra o novo
coronavírus para quem for participar presencialmente no simpósio que
ocorrerá em novembro. Os diretores presentes concordaram com o mérito
da proposta e com boa parte da minuta de ofício, mas, como todos
defendem que o mais seguro seria um evento exclusivamente remoto,
ficaram de alterar o texto apenas para deixar mais evidente essa posição.
A minuta será então devolvida ao Bruno para que ele avalie se concorda
com as alterações. Pretende-se enviar cópia também ao gabinete do
prefeito de Belo Horizonte.
Aplicações financeiras. O diretor Gonzalo sugeriu que se avaliasse,
quando oportuno, a transferência do montante em poupança para o
Tesouro Selic. Ele se propôs a trazer material para subsidiar uma
discussão sobre o tema.
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