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

CEP: 70.610-200 

  
78a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 21.07.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada pela plataforma online Teams 

 

Presentes: Dhalton Luiz Tosetto, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, 
Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira Lima e Neuza de Oliveira. 

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Álvaro 
Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana e Ana Paula de Souza. 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informe 

79ª Reunião da Aságuas: Foi sugerido pelos diretores que a próxima reunião 
da diretoria da Aságuas ocorra às 11h de segunda-feira (25/07). 

 

2. Pautas 

Plano de Saúde (GEAP, ASSEFAZ): A diretoria da Aságuas discutiu, na 
presença da Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Neuza de Oliveira, 
sobre a possibilidade de oferecer aos servidores da ANA, além da GEAP, a 
contratação do plano de saúde da ASSEFAZ. A Coordenadora-Geral informou 
que, para a disponibilização deste plano de saúde, é necessário aderir ao 
convênio realizado entre o Ministério da Economia e a ASSEFAZ. A 
documentação necessária para a adesão está sendo preparada pela CGGEP e 
será encaminhada à DIREC. 

Desconto do Plano de Seguridade Social (PSS) sobre 1/3 de férias: A 
Aságuas venceu ação judicial que trata da cobrança do PSS sobre o valor 
recebido anualmente referente a 1/3 de férias. Foi questionado se a 
Coordenadora-Geral poderia informar até qual data foi realizada a cobrança 
indevida. Ficou acordado que a Aságuas consultará o SOUGOV para analisar a 
ficha financeira do servidor e informará a CGGEP o ano em que houve a 
interrupção da cobrança. A partir desta informação, a CGGEP poderá obter o 
mês exato do ocorrido. 

Articulação para 10ª diretoria da Aságuas: Após a penúltima reunião, foi 
criado um grupo para auxiliar na formação da chapa para a 10ª diretoria da 
Aságuas. Os integrantes deste grupo e possíveis membros da chapa serão 
convidados para a próxima reunião da diretoria, que terá como um dos objetivos 
organizar, em planilha, os nomes já confirmados e as possíveis diretorias a 
serem ocupadas. 

 


