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13a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (REUNIÃO ABERTA) 

(Gestão 2022/2024) – Dia 09.01.2023, das 11:00h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Carlos Alberto Perdigão Pessoa, 
Frederico Moyle Baeta de Oliveira, Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández, Nelson 
Neto de Freitas e Pedro Cunha 

Ausentes: Daniel Jordão de Magalhães Rosa, Mariana Braga Coutinho e Vitor 
da Silva Santos 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Bruno Collischonn: Foi discutido entre os diretores o pedido de 
desfiliação do associado Bruno Collischonn, o qual não concordou 
com o conteúdo da carta enviada pela Aságuas ao gabinete de 
transição de governo e à Ministra do Meio Ambiente. O Diretor 
Executivo, Gonzalo Álvaro, entrará em contato com o servidor para 
que possa frisar a importância de sua filiação, além de esclarecer o 
ocorrido e levantar sugestões para melhor administrar da atual gestão 
da Aságuas.  

Reunião com a Direc: A Aságuas entrará em contato com a Diretoria 
Colegiada para que possam se reunir e discutir sobre a portaria ainda 
no final deste mês.  

Entrega de kits: A Aságuas recebeu contribuição de 28 servidores 
para a compra de 65 kits de materiais escolares, resultando no valor 
total arrecadado de R $2.665,00. Para melhor compreensão e 
transparência, a Associação divulgará o relatório, juntamente com a 
prestação de contas, aos associados.  

Reajustes das mensalidades: O Diretor Administrativo, Carlos 
Perdigão, se reuniu com o Ex-Diretor Financeiro, Dhalton Ventura, 
para trabalharem em conjunto no processo de reajuste de 
mensalidade. Ambos estão organizando aqueles associados que 
devem ter o preço íntegro cobrado na mensalidade e aqueles que 
terão desconto em folha.  

Debates técnicos: Neste ano, a diretoria da Aságuas deseja inserir 
novamente os debates técnicos em sua rotina semanal. A Diretora Ana 
Cristina e o Diretor Pedro Cunha estão à frente das sugestões de 
pauta que devem ser divulgadas aos associados assim que validadas 
pela diretoria. 
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2. Pautas 

Participação da diretoria e superintendentes no leilão da 
CORSAN: A Aságuas trouxe como pauta da reunião desta segunda-
feira o posicionamento da ANA no ato de privatização da CORSAN. A 
Aságuas foi cobrada por alguns associados pela falta de 
posicionamento contra a atitude de diretores e superintendentes que 
deram a entender que estavam à favor da privatização, mas pelo fato 
do evento ter ocorrido há mais de um mês a diretoria decidiu não dar 
encaminhamento a nenhuma declaração sobre o ocorrido. 

IN 89: Nova normativa sobre o teletrabalho que será discutida no 
forum das associações por meio de uma reunião virtual que irá vir a 
acontecer ainda hoje ( 09). que informa uma quantidade maior nos 
percentuais no teletrabalho integral . 

Nota do Fórum das Associações: A Aságuas irá comparecer a uma 
reunião virtual do Fórum das Associações nesta segunda-feira (09) 
que tem como intuito apresentar e convocar as entidades para assinar 
uma carta de repúdio aos atos terroristas ocorridos neste domingo, 
08/11, na Praça dos 3 Poderes.   

 

 

 

 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández 
Diretor Executivo 
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