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50a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 29.11.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto 
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázques, Izabela Braga Neiva 
de Santana, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de 
Oliveira Lima 

Ausentes: Juliana Dias Lopes 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

Convidados: A diretoria entrou em contato com Camila Lopes e a 
associada ficou satisfeita com a ideia da campanha de Natal, baseada em 
ideia inicial da associada. Já Pufal indicou ao diretor Gonzalo que gostaria 
que a Aságuas ficasse à frente do trabalho de arborização do Complexo, 
que ele havia sugerido. A diretoria discutirá melhor sobre o assunto em 
reunião futura. 

 

Conselho Fiscal: A diretoria entrou em contato com o Conselho Fiscal 
informando que Aságuas concordou com a participação de um 
conselheiro nas reuniões da diretoria; também foi informado que a 
Aságuas aceitou fazer uma publicação semanal sobre o Estatuto em suas 
mídias digitais; já sobre os balancetes, a diretoria financeira da Aságuas 
estará responsável pela atualização dos balancetes, mas haverá atrasos 
por causa da dificuldade que se vem tendo na obtenção de extratos do 
fundo de renda fixa com resgate automático para a conta corrente e na 
falta de sincronização desse fundo com o sistema Conta Azul. 

 
2. Pauta:  

 

Natal solidário: A diretoria começará a campanha solidária interna de 
Natal esta semana. A Associação pretende comprar, com a colaboração 
dos associados, cerca de cem cestas básicas, no valor aproximado de 55 
reais, para distribuir aos grupos aos colaboradores de jardinagem, 
limpeza e copeiragem. A ação também será feita em parceria com a 
ASCOM. O período da campanha será desde o dia vinte e nove de 
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novembro até o dia dez de dezembro. Também será sorteado, dentre 
aqueles que fizerem doações, um vale presente de valor a ser definido. 

 

Vagas na diretoria da ANA: Uma enquete sobre elaboração de lista 
tríplice para indicação de servidores ao cargo de diretor da ANA será 
encaminhada ainda esta semana para os associados. Dependendo do 
resultado. será feita uma reunião aberta com os associados para 
discutirem a proposta. Também esta semana será enviado um ofício ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional lembrando a importância de se 
observar a lei e garantir que os diretores de agências reguladoras tenham 
notório conhecimento técnico na área de atuação das agências. 

 


