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11a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 07.12.2020, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões 
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva, Luiz Henrique Pinheiro, 
Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima. 

Ausentes:  Ana Paula de Souza Andréa e Juliana Dias Lopes.  

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

 
1. Reforma administrativa: O diretor Luiz Henrique entrou em contato com 

o escritório jurídico para saber a disponibilidade de realizar uma roda de 
conversa sobre a reforma administrativa. O advogado Leandro se dispôs 
a participar no dia de 16 ou 17 de dezembro. 
Encaminhamento: Os diretores marcaram a roda de conversa 
administrativa para o dia 17. O diretor Luiz Henrique vai consultar a 
viabilidade de participação de pessoas externas, pensando em 
compartilhar com o fórum de associações. 
 

2. GEAP: Ainda não foram divulgados os reajustes dos planos de saúde, os 
diretores acreditam que será divulgado até o fim da semana.  
Encaminhamento: Os diretores entrarão em contato com o escritório de 
consultoria jurídica solicitando uma reunião sobre a GEAP para explicar 
nota técnica e depois será feita uma conversa com os afetados para 
decidir os encaminhamentos. A data escolhida para a reunião é dia 16, 
para que seja possível realizar a migração coletiva, se for a decisão dos 
afetados. A diretora Flávia entrará em contato com a GEGEP para 
combinar previamente a entrega dos formulários de migração.  
 

3. Questionário retorno ao trabalho presencial: O diretor Dhalton 
apresentou as perguntas feitas para o questionário, os diretores fizeram 
sugestões e acrescentaram respostas múltiplas escolhas. Os diretores 
concordaram que o questionário dará argumentos para a necessidade de 
criação de um protocolo de segurança.  
Encaminhamento: O diretor Dhalton diretor irá reformular e enviar o 
documento para mais contribuições. O prazo para contribuições é até o 
fim da semana e o questionário será finalizado pelo grupo de Whatsapp. 
 

4. Associado em dívida: O associado Francisco Romero, que já estava em 
dívida com a antiga diretoria, continua não respondendo as tentativas de 
contato dos diretores financeiros.  
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Encaminhamento: O diretor Dhalton irá enviar email pela diretoria 
financeira para oficializar cobrança e caso não haja retorno, o caso será 
encaminhado para a assembleia pautando a exclusão. 
 

5. Kinoplex: O kinoplex havia comunicado que iria avaliar as situações de 
ingressos não vendidos em dezembro, mas é o prazo de validade dos 
ingressos.  
Encaminhamento: A Diretora Izabela irá mandar e-mail mencionando a 
possibilidade de judicialização caso as datas de validade não sejam 
prorrogadas.  
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 


