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15a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 22.02.2021, das 11h às 12h50 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

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

Ausentes: Dhalton Luiz Tosetto. 

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

1. Informes:  
 
Fórum das Associações: Foi deliberado o uso do canal de YouTube 
da Aságuas para live do fórum das Associações, que devem discutir 
acerca de temas atuais como a Reforma Administrativa. 
 
Reunião com assessoria jurídica: Os diretores tomaram 
conhecimento, posteriormente à reunião, do ajuizamento da ação 
sobre a questão da Progressão e Promoção, cuja Nota Técnica ainda 
não foi enviada pelo escritório de advocacia. Não houve procura dos 
associados em geral, exceto um caso específico de um associado, que 
foi resolvido diretamente com o escritório. A Diretora Izabela continua 
acompanhando o grupo de discussão dos associados atingidos. A 
Diretora Flávia pontuou a necessidade de um responsável para 
acompanhar as ações em andamento. O Diretor Marcio Rosa, da 
gestão anterior, encaminhou à assessoria jurídica por e-mail um 
decreto que muda a gestão de Previdência dos servidores, a fim de 
consultar os possíveis impactos nas agências reguladoras. Está sendo 
discutida também a revisão da Licença Capacitação pela Diretoria 
Colegiada da ANA e, na próxima reunião da Aságuas, os diretores 
discutirão sobre as possíveis ações. 
 

2. AGO: O relatório de atividades foi aprovado por todos os diretores e 
será enviado como anexo ao ofício para o Conselho Fiscal. Os 
documentos da AGO precisam ser enviados com 10 dias de 
antecedência aos associados. Os diretores irão encaminhar o ofício 
para todos os integrantes do Conselho Fiscal ainda hoje. A data 
proposta para a AGO é dia 16 de março de 2021. Serão feitos informes 
administrativos, cujos pontos de pauta serão decididos 
posteriormente. O Diretor Gonzalo levantou a necessidade da 
mudança de nome da associação, devido ao novo nome da ANA. Os 
diretores farão uma consulta com o corpo jurídico para avaliar a 
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situação. Será demonstrada e discutida na AGO, através da 
apresentação do Relatório de Atividades, a possibilidade de aumento 
no valor da mensalidade dos associados, a fim de que a Aságuas 
consiga realizar todas as atividades previstas para o ano, além dos 
custos fixos já existentes. 
 

3. Recursos para o Dia Internacional da Mulher: A servidora Fernanda 
Abreu, membro do Comitê pela Equidade de Gênero - CPEG, 
participou da reunião com a Diretoria da Aságuas e explicou que o 
evento promovido pelo CPEG será realizado no dia 8 de março de 
2021, segunda-feira. O evento ocorrerá de forma híbrida, isto é, no 
Auditório da ANA e em link de reunião do Teams, e será feito para 
cerca de 65 pessoas na modalidade presencial, dentre servidoras e 
colaboradoras. Foi solicitado apoio financeiro da Associação para a 
entrega de um lanche para cada pessoa presente, orçado em R$ 10 
reais por pessoa, totalizando R$ 650 reais. O lanche será entregue em 
embalagem especial na saída do Auditório da ANA, junto com um 
brinde fornecido pelo CPEG. A proposta do evento é de uma palestra 
motivacional, apresentada pela psicóloga Maria Luiza Brandão, 
convidada pelo CPEG. O Diretor Gonzalo pontuou sobre a finalidade 
do apoio da Aságuas ao evento, chamando atenção para que o apoio 
solicitado não seja meramente financeiro. A Diretora Flávia falou sobre 
sortear as máscaras que sobraram do final do ano. Os demais 
diretores aprovaram a ideia. A Diretora também explicou que, no 
planejamento orçamentário feito, o previsto para o apoio ao evento foi 
no valor de R$ 300 reais. Por causa da previsão de custos, 
apresentada pela Fernanda Abreu, os Diretores concordaram com o 
aumento do valor, totalizando R$ 500 reais de apoio financeiro. Os 
diretores questionaram sobre a existência de protocolos sanitários, 
como o de distanciamento social e uso de máscara, além da 
necessidade de fazer marcações nas cadeiras do Auditório, 
objetivando não gerar aglomerações em espaço fechado. Também 
falaram do interesse em estreitar relações com o Comitê para planejar 
futuras ações conjuntas. O encaminhamento da reunião foi o seguinte: 
Proposta de apoio financeiro, no valor de R$ 500 reais, aprovada por 
unanimidade. Será redigida pela Diretora Flávia uma mensagem da 
Aságuas, a ser entregue com os lanches embalados, parabenizando 
a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. 

 

 

        


