19a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 22.03.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira,
Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva, Juliana Dias Lopes, Luiz
Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima.
Ausentes: Andréa Araújo Trindade.
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. Informes:
GEAP: A diretoria da GEAP não aceitou a solicitação da associação e
em conversa com o Leandro, ele afirmou que não existem argumentos
suficientes para entrar com ação na justiça. Os diretores fizeram o
relato e repassaram para os servidores afetados se colocando a
disposição, mas não houve procura por parte dos servidores.
Boleto escritório de advocacia: Recebemos o valor com o desconto
negociado e a diretora Flávia já realizou o pagamento e fará o
agendamento de pagamentos futuros.
Nota pública das agências: A nota está pronta e será divulgada no
site, rede sociais e enviada por e-mail. Os diretores fizeram algumas
alterações que não foram modificadas na nota, mas farão as
considerações no grupo do fórum.

2. Pauta:
Dia mundial da Água: Enviar o texto proposto pelo diretor Luiz Henrique
com algumas modificações aos associados e ao corpo diretivo da ANA
por e-mail, redes sociais e site.
Promoção: Os diretores farão uma reunião quarta feira reunião para
formar GT. A diretora Izabela fará um e-mail para todas as associações
buscando saber como cada uma regulamentou a promoção de servidores,
a diretora já obteve duas respostas pelo fórum e um pelo Gaetan. O email será enviado pela Aságuas, fazendo consulta a todas as associações
e diretores vão reiterar no grupo do fórum. As diretoras Flávia, Izabela e
Juliana participarão da reunião com os atingidos.
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Comitê de capacitação: Os diretores pensarão em indicações de nomes
para representantes e discutirão pelo whatsapp até quarta-feira.

Ata 19 – 22/03/2021 – ASÁGUAS9

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –
CEP: 70.610-200

02/02

