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CEP: 70.610-200 

  
71a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 26.05.2022, 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, Morris Scherer‐Warren  

Ausentes: Ana Paula de Souza, Izabela Braga Neiva de Santana, Thamiris de 
Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pautas 
 
Banco Inter: Nessa quinta-feira a Aságuas recebeu Maria Edna 
Vieira, funcionária do banco Inter, que apresentou uma proposta à 

Associação para se tornar parceira do banco. Entre os pontos 
positivos da proposta trazida por ela, destacam-se a 
competitividade das taxas cobradas e a comissão repassada à 
Aságuas para cada associado que aderir ao empréstimo 
consignado, além de possível apoio da entidade com recursos para 

eventos e festas. Não haveria contrapartida financeira da 
Associação nem compromisso por parte dos associados de optar 
pelo banco Inter. A Associação apenas ajudaria a divulgar o 
produto do banco junto aos associados. Edna ficou de passar um 
material para os diretores informando os benefícios, taxas e direitos 
que os associados terão ao aceitar o contrato. Esse documento será 
compartilhado com os associados antes de firmar a parceria com o 
banco. 
 
Programa de Gestão: Como a Aságuas se reunirá amanhã (sexta-
feira), às 10h, com a Diretoria da ANA, para discutir a regulamentação 
do Programa de Gestão, a pauta principal da reunião de hoje foi o 

debate acerca desses pontos. Discutiu-se o que é desejável e o 
que é viável de se conseguir em relação aos percentuais para 
teletrabalho integral, tempo em teletrabalho no regime parcial e 
antecedência mínima da convocação para comparecimento 
presencial, dentre outros pontos da regulamentação. 

 

 


