
 

Ata 74 – 23/06/2022 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
80a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 04.08.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia 
Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique 
Pinheiro, Izabela Braga Neiva de Santana, Morris Scherer‐Warren, Marcela 

Coelho de Lima 

Ausentes: Ana Paula de Souza e Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Nova diretoria da Aságuas: A Aságuas tem cerca de 6 pessoas 
confirmadas para a próxima gestão da diretoria, mas ainda está em busca 
de representantes de todas as categorias, entre elas dos aposentados 
para compor uma das cadeiras. Também existe a possibilidade de ter 
diretores atuais na nova gestão, mas ainda não há confirmações.  

Manifestação de 11 de agosto: A Aságuas apoiar a manifestação em 
prol do fortalecimento da democracia. A manifestação foi iniciativa da 
Universidade de São Paulo (USP) e acontecerá na Esplanda do 
Ministérios, no dia 11 de agosto. A diretoria irá realizar um informe para 
convidar os associados a participar da ação. A Aságuas produzirá uma 
faixa para levar no dia da manifestação.  

 

2. Pautas 

Participação da servidora Marcela Coelho sobre a festa do Dia das 
Crianças: A servidora Marcela Coelho (ASCOM) solicitou uma reunião 
com a Aságuas para falar sobre o Dia das Crianças. Ela apresentou uma 
proposta, cujo orçamento seria por volta de R$1650,00, o qual incluiria 
contratação de som, animadores, brinquedos infláveis e outras atrações. 
A Aságuas ficou de discutir com a diretoria financeira para saber se há 
verba para a produção da festa, e também avaliar se a pandemia seria 
um motivo para se repensar a realização do evento.  


