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27a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 24.05.2021, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto 
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva 
de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren. 

Ausentes: Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes: 

Controle financeiro: Foi decidido pelos diretores que o relatório do 
controle financeiro será apresentado mensalmente. A diretora Flávia 
também disponibilizou todas as planilhas no Teams, onde qualquer diretor 
pode acessar e analisar quando quiser. 

 

Processo seletivo do novo estagiário: Após as entrevistas, o diretor 
Dhalton e a diretora Andrea escolheram a candidata Raquel para ser a 
estagiária da Aságuas. Em seu primeiro dia, a diretora Andrea e a diretora 
Thamiris ficaram de recebê-la na ANA. Jaqueline passará o notebook da 
Aságuas para Raquel, além de terem uma conversa sobre a rotina e a 
demanda na Aságuas.  

 

Filiações: Duas meninas da Capacitação demonstraram interesse em se 
filiar, mas apenas uma quem enviou o formulário. A filiação de Eliana foi 
aprovada pelos diretores na reunião.  

 
 

1. Pauta: 

Progressão e Promoção: Ficou decidido que, caso a diretoria aceite a 
reunião, o GT indicaria duas pessoas para representá-los no debate. A 
conversa seguirá uma linha entre o Tempo de Experiência e a Titulação, 
já que os temas têm similaridade entre si, sendo dada prioridade ao 
assunto da Titulação por ser uma questão mais urgente.  

Caso a DIREC não responda em um prazo de duas semanas, será feita 
uma nota informativa com todas as reinvindicações para as quais a 
Aságuas não foi atendida. 

Comissão eleitoral: Foram indicados nomes para a Comissão Eleitoral 
e o Conselho Fiscal. A nomeação será efetivada em formato de lista, a 
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qual será compartilhada no mês de junho com os associados. Além disso, 
será feito uma campanha nas mídias digitais para conscientização dos 
papéis e funções para quem quer se candidatar.  

 

Carta Aberta: A carta será consolidada em cerca de três dias. Com isso, 
a Aságuas decidirá quais órgãos deverão recebê-la, além de enviá-la a 
parlamentares, ao Fórum das Associações e às outras associações. Após 
finalizada, a carta será divulgada no site, nas redes sociais e por e-mail.. 

 

 

 

 

 

 

 


