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64a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 28.03.2022, 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, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren 
e Rubens Maciel Wanderley  

Ausentes: Thamiris de Oliveira Lima  

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

Reuniões da diretoria às quintas-feiras: Foi discutido entre os diretores 
a possibilidade de mudança da data das reuniões semanais da diretoria. 
A proposta foi de que os encontros passem a acontecer às 11h das 
quintas-feiras. O grupo decidiu testar qual o melhor dia da semana antes 
de consolidar uma data oficial.  

Boletim Trimestral: A Aságuas iniciará a produção de textos para o 
boletim com os assuntos que foram discutidos no primeiro trimestre de 
2022. A expectativa é de concluí-lo até sexta-feira (01) e divulgá-lo.  

 

2. Pautas  
 
Avaliação da roda de conversa sobre o PL nº4.546/2021: O canal 
do Youtube da Aságuas, a partir da roda de conversa transmitida na 
quinta-feira, conseguiu mais 11 inscritos para o seu canal. Os diretores 
ficaram satisfeitos com o resultado do debate.  
 
Fim da gestão da 9ª diretoria e o Teletrabalho: Em setembro 
acontecerá uma AGO para eleger a nova diretoria da Aságuas. Os 
diretores pretendem resolver os assuntos pendentes dessa diretoria 
antes da Assembleia. Entre os temas pendentes, o Teletrabalho, o 
reajuste da mensalidade e a possibilidade de uma Assessoria de 
Comunicação contratada são os tópicos prioritário antes do término da 
gestão.  
 
Sabatina no Senado: Os diretores pretendem ir presencialmente à 
sabatina dos indicados à diretores da ANA no Senado. Caso tenha 
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oportunidade de fala, os diretores expressarão as suas opiniões de 
acordo com as rodas de conversa, cartas e ofícios encaminhados. 
Além disso, a Ásaguas motivará os associados a estarem presentes 
virtualmente na sabatina.  
 
Possibilidade da contratação de uma Assessoria de 
Comunicação e reajuste de mensalidade: Os diretores refletiram 
sobre a possibilidade de contratar uma Assessoria de Comunicação 
para ajudar nas campanhas e eventos da Associação. Para isso, será 
preciso reajustar a mensalidade.  
 


