
 

Ata 46 – 18/10/2021 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

  
46a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 18.10.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro 
Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren  

Ausentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Thamiris de 
Oliveira Lima, Izabela Braga Neiva de Santana 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pauta 

Assessoria de Comunicação: Foi discutido pelos diretores da Aságuas 
a possibilidade da contratação de uma Assessoria de Comunicação para 
auxiliar e orientar na divulgação dos eventos da Associação. O tema veio 
a bordo por causa da necessidade de divulgação estratégica das pautas 
e ações da Aságuas e da pouca repercussão alcançada nos encontros 
on-line.  

Foi sugerido que fosse feito um planejamento de eventos para que 
pudessem montar um cronograma de divulgação das ações da Aságuas 
enquanto ainda não houver uma Assessoria de Comunicação.  

Também foi decidido a logística da apresentação e realização da Roda de 
Conversa desta segunda-feira, 18. Ficou estabelecido que os convidados 
que foram chamados para a Roda de Conversa sobre a MP 1055 e a PEC 
32 terão dez minutos para se posicionarem quanto aos temas. A live 
também contará com a participação dos ouvintes, que poderão participar 
mandando perguntas no chat do YouTube. 

 

Passaporte de comprovação de vacinação: Os diretores entraram em 
acordo sobre consultar o advogado da Aságuas, Leandro Moreira, sobre 
protocolo de segurança quanto ao retorno gradual do trabalho presencial. 
Entre os pontos levantados para consulta, os diretores desejam conhecer 
como funciona a legalidade (ou não) do passaporte de comprovação de 
vacinação.  Caso não fira nenhuma legislação da ANA a Aságuas enviará 
um ofício a Direc pedindo o comprovante de vacinação como exigência 
para o retorno do trabalho presencial.  

 

  


