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40a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 23.08.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia 
Simões Ferreira, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz 
Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira Lima, Marcos 

Alves 

Ausentes: Ana Paula de Souza, Gonzalo Alvaro Vázquez 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pautas 

Desfiliações e filiações: Aságuas teve três pedidos de desfiliações por 
parte de Alexandre Anderáos, Cintia Leal Marinho de Araújo e Ana 
Carolina de Macedo Braz. Os dois primeiros pedidos foram provocados 
pelas ações da Associação contra a PEC32. A diretoria ainda entrará em 
contato com Ana Carolina para apurar a causa da sua desfiliação.   

Em contrapartida, a diretora Flávia sugeriu que fosse feita uma lista de 
associados que já se desfiliaram da Aságuas e de servidores de que 
acompanham a Aságuas para convidá-los a se filiar. 

 

Compensação: A Aságuas entrará em contato com Neuza de Oliveira 
(CGGEP/SAF), por meio do e-mail, para que tenham um direcionamento 
melhor quanto aos associados que participaram da greve do dia dezoito, 
mas que não têm atestado para compensar as horas. Durante esse 
diálogo, a Aságuas esperará um retorno da Direc e dependendo da 
resposta enviará um ofício para a diretoria ou um e-mail para o gabinete 
da diretora-presidente.  

 

Leitura da paralisação do dia dezoito: Todos os diretores ficaram 
satisfeitos com a greve por representar uma união entre os associados e 
da Aságuas com outras entidades. Além da Aságuas se destacar na 
mobilização, ainda ganhou mais inscritos em seu canal do Youtube.  

 

Teletrabalho: Extraoficialmente, tomou-se conhecimento de que a 
resolução sobre o teletrabalho deverá ser aprovada, com alterações, até 
o final de agosto pela Direc. Dentre as prováveis alterações, estão os 
percentuais de vagas para os regimes parcial e integral. O diretor Morris 
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informou que entrará em contato com Oscar para saber mais detalhes do 
andamento e, caso necessário, enviar um ofício à Direc.  

 

Fórum das Associações das Agências Reguladoras: As articulações 
no âmbito do Fórum das Associações para as mobilizações programadas  
para o dia 18 de agosto contaram com a participação efetiva do então 
Secretário-Geral do Sinagências, Alex Sandre de Moura, especialmente 
na realização da live do dia 17/08, com a participação do presidente do 
Fonacate e do presidente da Anesp. No entanto, por divergências internas 
à Diretoria do sindicato relativas a essas articulações, Alex Sandre foi 
destituído da representação do Sinagências no Fonacate, fato que 
provocou sua renúncia do cargo de Secretário-Geral do sindicato. 
Entendendo a importância da participação do colega Alex Sandre na 
aproximação do Fórum com as demais entidades representativas das 
carreiras típicas de Estado, a Aságuas apoiou a sua permanência no 
grupo do Fórum das Associações. 

 

Assessoria de comunicação: Foi sugerido que houvesse um apoio 
maior na área de comunicação da Aságuas a partir da contratação de uma 
Assessoria de Comunicação. Por não ser emergencial, os diretores 
discutirão o assunto junto com o planejamento do reajuste de 
mensalidade. A causa será apresentada aos associados durante uma 
reunião aberta e uma enquete será feita para subsidiar a decisão em 
futura assembleia.  

 


