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17a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 08.03.2020, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

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

Ausentes: Thamiris de Oliveira Lima. 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1. Informes:  
 
Comunicação: A proposta do plano de comunicação está no teams, 
o plano foi feito para pensar nas datas comemorativas e como 
melhorar a comunicação com os associados. Os diretores farão a 
leitura do documento e o documento entrará para deliberação na 
próxima reunião. 
 
Estágio: Diretor Dhalton e Andréa estarão à frente da contratação do 
novo estagiário(a) porque o contrato atual encerra em junho. Será feito 
um documento com todas as senhas e atribuições para repassar ao 
novo estagiário(a). 
 
GEAP: Os diretores agendaram uma conversa para quarta-feira com 
a representante da GEAP, Danúbia, mas ainda estão aguardando 
confirmação. Está registrada em gravação a fala de que não haveria a 
cobrança e mesmo assim foram enviados boletos. O escritório jurídico 
acredita que a gravação não seria suficiente para ganhar na justiça, 
mas o envio de boletos pode ser considerado ilegal porque o 
pagamento é feito em desconto em folha, mas como seria só uma 
forma de adiar o pagamento, os diretores não acreditam ser benéfico. 
Após a reunião de quarta será enviado um e-mail relatando aos 
associados o ocorrido na conversa com a Danúbia e com o jurídico. 
 

2. Pauta: 
 
Progressão: O associado Marco Amorim enviou e-mail convidando a 
associação a participar de uma reunião com o Nazareno da Gerência 
Geral Estratégica, na terça feira às 14h. Os diretores Luiz Henrique e 
Flávia irão participar em parte da reunião devido ao compromisso com 
a reunião de coordenação. A diretora Andréa também se dispôs a 
participar. O escritório de assessoria jurídica enviou um documento 
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diferente do combinado, o documento encaminhado tinha sido de uma 
ação negada, os interessados pediram o documento referente ao 
recurso. Os diretores irão marcar uma reunião com o jurídico para que 
apresentem o novo argumento e depois repassar em uma reunião com 
o grupo de servidores atingidos.  
 
Licença capacitação: O diretor Morris entrou em contato com a 
Neuza, e ela informou que a minuta de resolução será publicada no 
próton e a Aságuas poderá enviar ofício diretamente à diretoria com 
suas contribuições. Os diretores irão analisar como as agências estão 
regulamentando com relação ao decreto publicado e ler a minuta de 
resolução publicada no próton. Os Diretores Dhalton, Gonzalo, Morris 
e Izabela irão redigir um ofício manifestando a importância de manter 
5% de limite para licença capacitação. E os diretores Luiz Henrique, 
Ana Paula, Andrea e Flavia farão o ofício dando sugestões sobre a 
minuta de resolução de tempo de experiência. 
 
Fórum das associações: A diretora Flávia participou da reunião com 
o Sinagências, o sindicato propôs reunião para apresentação do 
Projeto Arca e se mostraram interessados em dialogar com o fórum. A 
diretora sugeriu a realização de um teste para a live no youtube da 
Aságuas, o fórum ainda não decidiu a data de realização da live sobre 
a reforma administrativa. 
 
AGO: Está marcada uma reunião com conselho fiscal para quinta-
feira, o objetivo é que os diretores se apresentem e apresentem os 
documentos da AGO. O associado Fabiano enviou e-mail falando 
sobre a necessidade de pautar a deliberação dos documentos 
revisados pelo conselho fiscal, os diretores enviarão e-mail durante 
essa semana e na próxima lembrando da assembleia e citando a pauta 
de deliberação dos documentos.  

 

 

 


