
 

Ata 05 – 24/10/2022 – ASÁGUAS10                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
5a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2022/2024) – Dia 24.10.2022, das 11:00h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Carlos Alberto Perdigão Pessoa, 
Daniel Jordão de Magalhães Rosa, Frederico Moyle Baeta de Oliveira, Gonzalo 
Álvaro Vázquez Fernández, Marcelo Santana Costa, Mariana Braga Coutinho, 
Nelson Neto de Freitas, Pedro Cunha e Rubens Maciel Wanderley 

Ausentes: Vitor da Silva Santos  

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Festa de Dia das Crianças: A diretora Mariana Braga relatou aos demais 
presentes na reunião o sucesso que foi a festa do Dia das Crianças. Os 
servidores, assim como as crianças convidadas, puderam aproveitar a 
tarde no Complexo da ANA prestigiando atrações como brinquedos 
infláveis, lanches e música. A Associação ficou à frente para apoiar 
financeiramente os serviços contratados. Ainda falta uma parcela a ser 
efetuada por parte da Aságuas, além do aluguel das mesas que ficaram 
sob sua responsabilidade.  

PGD: A diretora Ana Cristina compartilhou com a diretoria da Aságuas o 
link da enquete sobre o PGD. Com o decorrer da reunião os diretores 
editaram em conjunto cerca de dezoito (18) perguntas que estarão 
presentes no formulário. O diretor executivo, Gonzalo Álvaro, ficou de se 
reunir com a ex-diretora, Juliana Lopes, para ouvir sugestões de 
encaminhamento sobre o assunto.  

 

2. Pautas 

Faixa para o Dia do Servidor: A diretora Ana Cristina propôs que a 
Aságuas encomendasse uma faixa para o Dia do Servidor Público. O 
diretor Marcelo Santana ficou à frente de buscar indicações para a 
produção da faixa, enquanto a diretora Ana Cristina ficou de definir o que 
será escrito nela. A ideia é que, além de desejar felicitações, a faixa 
convide mais servidores a se associarem a Aságuas. 

Festa de fim de ano: O espaço e o buffet para a festa de fim de ano já 
estão alugados e a banda contratada. Nesta semana, a diretora Mariana 
Braga e o diretor Marcelo Santana estarão à frente de organizar a 
publicação da data e da venda dos ingressos, assim como o orçamento 
para a decoração e o aluguel do chopp que será contratado à parte.  
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Daniel Jordão de Magalhães Rosa 
Diretor Administrativo 
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