
3a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2022/2024) – Dia 10.10.2022, das 11:00h às 13h

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

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

1. Informes
Temas de reunião aberta: O diretor Pedro apresentou sugestões de
temas para debates, seminários, palestras, revistas e entre outras
produções técnico-científicas. A previsão para o início das reuniões
abertas está programada para o ano de 2023.
Trabalho da comunicação: A diretora Mariana Braga entrou em contato
com a ex-diretora Andrea Araujo para conhecer as atividades de
comunicação. Com o nível de demanda apresentado, foi sugerido a
contratação de uma assessoria de comunicação para ficar à frente do
trabalho bruto. Desse modo, a diretora Mariana Braga entrará em
contato com a ex-diretora para consultar uma indicação para o serviço.
Fórum das Associações: Os atuais diretores ainda não estão fazendo
parte do Fórum das Associações. O diretor Pedro Cunha ficou de
consultar o diretor executivo para que seja feita a integração.
Sinagências: Os diretores foram informados sobre a eleição da nova
composição do Sinagências. O diretor Pedro Cunha ficou de encaminhar
mais informações e materiais de publicidade aos demais diretores para
que fosse feito a divulgação pelo perfil da Aságuas.
Reunião com a diretoria: Deverá ser enviado um ofício para apresentar
à Direc a nova diretoria da Aságuas, assim como para marcar uma
discussão sobre uma pauta de curto prazo. O assunto a ser discutido
ainda será decidido pelos diretores.

2. Pautas
Festa das crianças: A 9 diretoria da Aságuas se comprometeu a apoiar
a festa do Dia das Crianças, de iniciativa da ANA, a ser realizada no dia
20 de outubro. A Associação ficou de contribuir com um valor de
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R$1750,00, que cobrirá os custos dos serviços a serem prestados no
evento, além de articular a participação da Bandana. A organização está
a cargo da ASCOM, a qual está providenciando os demais apoios
necessários como a SAF e a PRF. A diretora Mariana Braga entrará em
contato com a ASCOM para mais informações acerca da organização do
evento.
Plataforma própria: O diretor Frederico Moyle apresentou um
comparativo com as melhores plataformas para realizar reuniões
virtuais. Entre elas estavam Zoom, Meet e Teams como alternativas que
melhor se encaixam no perfil da Associação. Os diretores decidiram
entre si que antes de mudar todo o registro da Aságuas de plataforma,
que fosse feito o teste grátis de 1 mês para ver o qual melhor se adequa.
Atualização da lista de sócios do Gmail: O ex-diretor da Aságuas,
Dhalton Luiz Tosetto, encaminhou ao diretor Nelson Neto uma planilha
com os nomes dos associados de 2012. No entanto, alguns destes
emails estão desatualizados. Desse modo, o diretor enviará um email
pedindo um retorno dos 300 nomes citados e em seguida iniciará uma
apuração com os que não retornarem. A atual diretoria também entrará
em contato com o ex-diretor para tirar a dúvida de se é possível exportar
um extrato dos associados da época por meio do servidor da ANA ou
não.
Festa de final de ano: A diretoria social encontrou um local para
realização da festa de fim ano da Aságuas. Será no clube da Asel e o
aluguel do espaço custa R$1500,00. O buffet ainda está sendo orçado.
As bebidas alcoólicas serão contratadas a parte, além da banda. A
proposta é que a festa seja realizada no dia 18/11, das 16h às 21h. O
diretor Marcelo Santana tentará um contato informal com a diretoria para
conversar sobre o horário da festa . Ficou decidido que os Diretores da
ANA serão convidados para a festa.

Nelson Neto de Freitas
Diretor Executivo - Suplente
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