
 

Ata 18 – 27/02/2022 – ASÁGUAS10                                                                       01/02 

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

CEP: 70.610-200 

18a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  
(Gestão 2022/2024) – Dia 27.02.2023, das 11:00h às 12h 

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Carlos Alberto Perdigão Pessoa, Gonzalo Álvaro 
Vázquez Fernández, Mariana Braga Coutinho e Pedro Cunha  

Ausentes: Nelson Neto de Freitas, Frederico Moyle Baeta de Oliveira, Marcelo Santana Costa e 
Vitor da Silva Santos, Daniel Jordão 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

1. Informe 

Saída do Diretor Carlos Perdigão da ANA: O diretor administrativo, Carlos Perdigão, 
será transferido para a Casa Civil. Foi acordado entre a gestão atual da Aságuas que o 
diretor poderá continuar a exercer o seu serviço como diretor para a Associação. 

Placa da sala da Aságuas: A placa da sala da Aságuas  será encaminhada para a 
diretoria social para conseguir três orçamentos. 

2. Pautas 

Prestação de contas: Os balancetes já estão assinados para serem anexados à 
documentação de prestação de contas. Para finalizar, estão sendo desenhados os 
gráficos dos gastos do primeiro semestre da nova diretoria e do último semestre da 
diretoria anterior. 

Boletim Trimestral: Para a sua publicação do boletim trimestral foi sugerida a 
estruturação de um boletim semestral, dado o atraso deste primeiro número. A data limite 
para ele será decidida e compartilhada entre os diretores em seu grupo do WhatsApp. 

Assessoria de Comunicação: Os diretores Mariana Braga e Gonzalo Fernandez 
entraram em contato com a ex-diretora Andrea Trindade para indicação de outra 
estagiária para a Aságuas. A ideia é que tenha uma estagiária voltada para o 
Administrativo e outra estagiária voltada somente para a Comunicação. 

Data limite para responder a enquete: Os diretores determinaram o prazo de até 
quinta-feira, 02/03, para que os associados respondam a enquete enviada na sexta-feira. 
Hoje a diretoria encaminhará um informe aos colaboradores sobre a data limite para 
respostas. 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández 
Diretor Executivo 
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