37a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 02.08.2021, 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, Thamiris de Oliveira Lima, Marcos Alves
Ausentes: Ana Paula de Souza, Izabela Braga Neiva de Santana
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informes:
Aumento da mensalidade: Nesta terça-feira, três de agosto, o diretor
Dhalton, a diretora Flávia e os associados Vinicius e Fernando, debaterão
sobre o aumento da mensalidade da Aságuas e encaminharão novas
propostas.
2. Pauta:
Comissão eleitoral para o Conselho Fiscal: Na sexta-feira, trinta de
julho, foi publicado o edital da Comissão Eleitoral. Ainda está em aberto a
data da assembleia de posse dos candidatos para o Conselho Fiscal, mas
tudo indica que será programado para o dia vinte e oito de setembro, às
dezoito horas. A data foi estabelecida para que houvesse o intervalo de
sessenta dias entre o dia da publicação do edital e a assembleia de posse,
como estabelecido no estatuto.
Lista tríplice: Marco Antônio Silva participou da reunião da Aságuas e
sugeriu aos diretores que a Aságuas repetisse a formação de uma lista
tríplice de servidores indicados para a diretoria da ANA.
Os diretores da Aságuas argumentaram que a ação uniria os associados
e cooperaria para um amadurecimento político, mas que as chances para
obter êxito seriam mínimas por conta do atual governo. Reconheceram,
no entanto, que há, nessa ação, um valor importante de mobilização e
integração da casa.
Ficou decidido que será feito uma enquete com os associados sobre o
tema, perguntando, ainda, quem está disposto a participar de uma grupo
de trabalho para organizar essa ação.
Fórum: Em uma reunião do Fórum das Associações que ocorreu na
quinta-feira, os diretores da Aságuas receberam um convite para
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participar de um webinário sobre a PEC 32 e a paralização que está
programada para acontecer no dia dezoito deste mês. Os diretores
apoiam a mobilização, porém a questão ainda será debatida em uma
reunião aberta com os associados, com a participação do Leandro, da
nossa assessoria jurídica, que fará uma apresentação sobre a PEC.
Dependendo do que ficar decidido na reunião, a Aságuas comunicará a
paralisação à Direc por meio de um ofício, além de ligar para o gabinete
para poder materializar a programação e passar pelos superintendentes
no dia nove.
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