
15a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2022/2024) – Dia 02.02.2023, das 17:00h às 18h

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

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

1. Informes
Debate técnico: Os diretores irão arquitetar uma enquete com
sugestões de temas para debates técnicos. O formulário será
enviado para os associados para que possam votar no assunto de
maior interesse.
Eventos sociais: A Aságuas se reuniu com a ASCOM e a CPEG
para discutir sobre um protagonismo maior da Associação nas
campanhas de qualidade de vida. A ideia é que a Aságuas, além de
ser um apoio financeiro, também tenha uma presença maior na
organização dos eventos.
Relato sobre a reunião com a Diretora-Presidente: Foi
apresentado à Diretora-Presidente o relatório sobre o PGD, o qual
teve um feedback positivo da mesma. Os diretores Nelson e Gonza
vão corrigir alguns erros encontrados no documento e reenviar para
a Diretora-Presidente, além de criar um GT com a proposta do
Programa de Qualidade de Vida.
Boletim Trimestral: A proposta de pauta para o boletim trimestral
será enviado para os diretores na segunda-feira para que possam
projetar o arquivo e compartilhar entre os associados.
Reunião de planejamento: A 10ª diretoria irá marcar uma data para
que possam se encontrar presencialmente e definir uma melhor
metodologia para a organização da equipe.

2. Pautas
Sindicato: A Aságuas enviará uma enquete aos associados para
que possam opinar sobre a contratação do Sinagências como
representante da Associação. A partir do resultado do formulário, a
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diretoria convocará todos para uma reunião aberta a fim de oficializar
a decisão e expor a situação de forma mais clara. Também será
discutido com os colaboradores assuntos sobre o Reajuste Salarial.
A pretensão é que a reunião aberta ocorra quinta-feira, 09/02, das
17h às 18h. O convite para comparecer deve ser divulgado até
segunda-feira.
CCTII: Foi feita a exoneração de XX pessoas na ANA sem qualquer
aviso prévio. A Aságuas reuniu este coletivo com a sua Assessoria
Jurídica para que pudessem redigir uma Carta Aberta à diretoria em
repúdio ao a forma que o processo foi realizado. Para melhor
esclarecimento, a Aságuas repudia o processo de como a
exoneração foi feita, além da transformação de cargos técnicos para
cargos externos e não sobre quem foi afetado.

Vitor da Silva Santos
Diretor Financeiro-Suplente
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