
87a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 22.09.2022, das 17:30h às 19h

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo
Álvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz
Henrique Pinheiro e Thamiris de Oliveira Lima
Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Ana Paula de Souza, Morris
Scherer-Warren e Thamiris de Oliveira Lima
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva

1. Informes
Boletim trimestral: Os principais temas do trimestre de julho a
setembro serão compartilhados ainda hoje com os diretores pela
estagiária Raquel, com prazo de até 27 de setembro para cada um
enviar o texto do tema escolhido. O boletim deve ser publicado no
primeiro dia de outubro.
Assessoria de comunicação: Para manter o nível da comunicação na
próxima diretoria, foi enfatizada a sugestão de contratação de uma
assessoria de comunicação para a próxima gestão. A ideia é que com
uma boa comunicação, os associados(as) estejam cada vez mais
envolvidos e atualizados com a Associação.
Resolução ANA 130/2022: O ofício que a Aságuas enviou à Direc sobre
a reestruturação da ANA não teve resposta formal, mas o diretor Vitor
Saback chamou os diretores da Aságuas Luiz Henrique e Morris para
uma reunião. Não houve avanço, na reunião, para aprovar a
participação dos servidores na discussão sobre a reestruturação. A
reestruturação acabou sendo aprovada, por meio da Resolução
130/2022, sem um processo amplo de discussão.

2. Pautas
Ação Judicial: Os diretores deverão revisar a planilha de associados
para facilitar a comunicação com os associados e ex-associados que
estão ou deverão ser incluídos na ação judicial vencida. Em especial,
deve ser revisada a situação atual (apontado, ativo na ANA ou ativo fora
da ANA) e o e-mail de contato para saber quem são os aposentados e
quais estão fora da ANA. O diretor Dhalton se prontificou a seguir
ajudando com essa ação até a próxima gestão assumir totalmente a
condução do caso.
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Financeiro: Pelo fato de a conta da Aságuas ficar bloqueada durante a
transição das diretorias, alguns lançamentos dos próximos meses já
foram agendados, mas ainda faltam os boletos da contabilidade.
Tentar-se-á uma reunião com alguém da contabilidade, pois não
responderam aos e-mails da diretora Flávia. Também será agenda uma
transferência para o futuro diretor Carlos Perdigão (candidato a diretor
financeiro da 10ª Diretoria), a ser executada após a homologação da
eleição.
AGO: Com o fim do mandato da 9ª Diretoria, os diretores escreverão um
relatório financeiro e um resumo das ações empreendidas em sua
gestão. Isso não substituirá a prestação anual de contas em março de
2023, mas será um conteúdo de informe à próxima diretoria e aos
presentes na Assembleia Geral Ordinária da eleição.
Desfiliação: Na reunião foi aprovada a desfiliação de Virgílio De
Azevedo Maia Filho. A solicitação do ex-associado já havia sido
discutida em reunião de agosto, mas, por uma falha interna de
comunicação, a desfiliação não foi colocada em deliberando. Está
sanada a pendência, portanto.
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