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26a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 17.05.2021, das 11h às 14h 
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 Vázquez, Izabela Braga Neiva 
de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren 
e Thamiris de Oliveira Lima. 

Ausentes:  

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

 
1. Informes: 

 
Desfiliação: O diretor Luiz Henrique colocou em votação a desfiliação, 
a pedido, do associado José Aguiar Zitto. Todos aprovaram.  
 
Filiação: A diretora Isabela informou que uma efetiva do MEC e outra 
do Ministério do Meio Ambiente tiveram interesse em se filiar a 
Aságuas. Após elas preencherem o formulário disponível no site será 
possível deliberar a filiação oficial delas.  
 
Processo seletivo do novo estagiário: A diretora Andrea e o diretor 
Dhalton atualizaram os outros diretores do processo seletivo do novo 
estagiário e informaram que ainda na semana entrevistariam três 
candidatos que atendiam aos requisitos da Aságuas. 
 

1. Pauta: 
 
Teletrabalho: O diretor Morris informou que se reuniu com o Comitê 
de Apoio à Governança para debater sobre a Resolução. Foi sugerido 
que houvesse uma instância de recurso no resultado da seleção, além 
de também desejarem que houvesse números mais objetivos no 
percentual. Assim sendo, a proposta de quarenta a setenta por cento 
para os coordenadores seria outra faixa, mas pela regra há 
possibilidade de negociação entre o superintendente e o coordenador. 
O outro ponto discutido foi referente ao plano de trabalho trimestral, o 
que já estava na proposta original da resolução. O diretor Morris 
afirmou que a fiscalização usa esse método e que funciona bem. 
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Haverá uma reunião com o GT para decidir o que se altera na 
resolução e o que entra no relatório da segunda fase para ser enviado 
à Direc.  
 
Carta aberta: Para a consolidação da carta aberta, o diretor Luiz 
Henrique sugeriu abordar o assunto da substituição dos três diretores 
que sairão no mês de janeiro.  
 
Ofício sobre a regra para uso de títulos para promoção: A diretora 
Isabela sugeriu encaminhar, antes de tudo, o texto para o advogado 
para houvesse uma consulta prévia, além de ser feita uma reunião ou 
assembleia para colher a contribuição dos associados. Ficou decidido 
que cartão texto passará por uma correção para um melhor 
posicionamento da Aságuas, mas ficou em aberto a quem seria 
encaminhado. 


