58a REUNIÃO ABERTA DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 31.01.2022, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia
Simões Ferreira, Izabela Braga Neiva de Santana, Morris Scherer‐Warren e
Rubens Maciel Wanderley
Ausentes: Ana Paula de Souza, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias
Lopes, Gonzalo Alvaro Vázques, Luiz Henrique Pinheiro e Thamiris de Oliveira
Lima
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informe
Diretoria: Por conta do estado de saúde do diretor Luiz Henrique, foi discutida
a possibilidade do diretor Morris tomar a frente da coordenação da Aságuas
durante alguns meses. Todos os diretores concordaram, mas o anúncio oficial
será dado em uma reunião aberta ou assembleia.
Email da Aságuas: Por meio de uma reclamação de um associado, a diretoria
decidiu que, toda vez que houver convite para reuniões abertas ou
assembleias, o e-mail será o principal canal de comunicação da Aságuas,
ainda que possamos enviar o convite também pelos outros canais que temos
utilizado de forma cada vez mais frequente, como a lista de transmissão do
WhatsApp.
2. Pautas
Planejamento 2022: Os diretores discutiram sobre a estruturação do
planejamento de 2022 e os eventos sociais que estavam programados para
acontecer durante o ano. Por causa da pandemia, foi sugerido que os eventos
culturais e sociais fossem pensados, inicialmente, para acontecer virtualmente,
como ocorreu em 2021. A possibilidade de acontecerem presencialmente não
foi descartada caso as coisas voltem ao normal. Os diretores também
discutiram sobre algumas datas festivas que acontecerão depois da finalização
da gestão da atual diretoria, mas o assunto ficou em aberto para ser discutido
em outra reunião com o Conselho Fiscal da Aságuas. Também ficou em aberto
a decisão sobre a contratação de uma assessoria de comunicação para
Associação.
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Articulações contra as indicações de diretores da ANA: A Aságuas recebeu
e-mail de um associado que manifestou não ser a favor da possível
mobilização contra as indicações para o cargo de diretor da ANA enviadas pelo
Presidente da República. Além disso, o associado falou que outros associados
ainda estavam em dúvida sobre apoiar ou não essa ação. Desse modo a
Aságuas decidiu enviar um e-mail com uma enquete sobre o assunto com para
saber a opinião dos associados.
Ar-condicionado no bloco O: Um associado reclamou sobre o arcondicionado do bloco O, que se encontra desligado. A Aságuas entrará em
contato com a Coordenação de Administração Predial, Obras e Serviços
Auxiliares para tentar resolver o problema.
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