
17a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2022/2024) – Dia 14.02.2023, das 11:00h às 12:30h

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

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

PAUTA

INFORMES:
● O diretor Gonzalo informou a respeito da reunião realizada com Cleber

Ferreira, presidente do Sindicato Nacional das Agências
Reguladoras Federais (SINAGÊNCIAS).Que indagou a respeito do
“perfil do sindicato”, pergunta à qual o presidente do SINAGÊNCIAS
demonstrou resistência a responder, a princípio, afirmando serem
“dados sensíveis”. E que, perguntado novamente a respeito, passou
algumas “informações imprecisas”. O diretor Gonzalo sugeriu que seja
marcada nova conversa SINAGÊNCIAS – ASÁGUAS e conversas com o
UNAREG e com o coletivo Protagonismo Sindical (reuniões bilaterais). O
diretor Nelson defendeu que ASÁGUAS permaneça independente, sem
fazer campanha de filiação para SINAGÊNCIAS ou UNAREG, mas
costure apoios pontuais programáticos. Foi sugerida uma consulta à
Assessoria Jurídica para traçar um caminho dessa representação
independente. E um chamado da ASÁGUAS aos seus associados para
tirarem suas dúvidas com os representantes sindicais convidados e em
seguida dar encaminhamento ao assunto.

● Foi chamada a atenção dos diretores para a organização dos
documentos da diretoria. Os diretores responsáveis por cada diretoria
devem usar como armazenamento principal as pastas do Teams. A
diretora Mariana Braga Coutinho solicitou uma maior atenção dos
diretores para agilizar a publicação dos informes sobre reuniões
realizadas.

● O diretor Carlos Alberto Perdigão Pessoa informou explanou sobre a
prestação de contas e informou que os balancetes de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022 já foram disponibilizados pelo
escritório financeiro. Os diretores Frederico Moyle Baeta e Carlos
Alberto Perdigão Pessoa vão estar à frente da formatação e divulgação
da prestação de contas de 2022 para aprovação pelo Conselho Fiscal
e posterior apresentação na Assembleia a ser realizada em março.
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DELIBERAÇÕES:
● Encaminhamentos da reunião aberta sobre "representação

trabalhista" para negociação salarial: já foi deliberado no primeiro
ponto dos informes

● Proposta de Debates Técnicos - Pedro e Ana Cristina: A diretora Ana
Cristina Santos Strava Corrêa relatou o que vem sendo feito para a
retomada dos debates técnicos, construiu uma programação com
sugestões de temas e convidados para debates técnicos e apresentou
proposta de enquete para coleta de sugestões de temas de C&T a
serem apresentados nos debates técnicos. Demais diretores debateram
a respeito e definiram algumas alterações na enquete.

● Assessor de comunicação: Por conta da alta demanda na área de
comunicação, a qual tem tido um impacto significativo na rotina de
trabalho dos diretores, foi sugerida pelos diretores a contratação de uma
Assessoria de Comunicação para a Aságuas. Os diretores debateram a
respeito dos valores médios de remuneração, tempo de trabalho, opção
de trabalho online, etc. Os diretores Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández
e Mariana Braga Coutinho defenderam a contratação de outro
estagiário, com dedicação exclusiva ao trabalho de assessoria de
comunicação.

Daniel Jordão de Magalhães Rosa
Diretor Administrativo
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