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6a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2022/2024) – Dia 07.11.2022, das 11:00h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

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

Ausentes: Marcelo Santana Costa 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Teams x Google: Ficou decidido entre os diretores de manter a Microsoft 
Teams como canal de comunicação interna da ASÁGUAS. A partir desta 
data será iniciado o processo de migração de arquivo, além do 
agendamento de reunião semanal para a nova conta. A nova conta não 
terá vinculação com a ANA, a qual permitirá a ASÁGUAS mais autonomia 
e segurança.   

Filiação: Foi aprovada na reunião a filiação do servidor Bolivar a partir de 
uma decisão mútua dos diretores presentes.  

  

2. Pautas 

 

Comunicação e divisão de tarefas: O diretor Carlos Alberto Perdigão 
Pessoa sugeriu que se passasse a utilizar o whatsapp para tomada rápida 
de decisões que não demandem reunião da diretoria. O diretor Gonzalo 
Álvaro Vázquez Fernández concluiu que é melhor que cada tarefa seja 
executada de maneira mais centralizada, sem distribuir “pedaços” de uma 
mesma tarefa entre os diretores. 

COP 27 – Ato pelo Clima: O diretor Pedro Cunha acusou o recebimento 
de convite do movimento MARÉ Socioambiental, que engloba servidores 
federais do meio ambiente (MMA, Ibama, ICMBio) e discutiu com os 
demais diretores presentes na reunião, o possível interesse da ASÁGUAS 
em comparecer à manifestação do dia 08 de novembro em frente ao 
MMA. Por ser em uma data próxima a qual não possibilita a convocação 
de uma AGE para saber a opinião dos associados, a diretoria decidiu 
apenas divulgar o convite para o ato entre os associados. Qualquer 
participação de qualquer diretor no movimento será de cunho pessoal, 
sem representatividade da entidade.  
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Happy Hour dia 18: A venda de ingressos para a confraternização de 
final de ano da ASÁGUAS já iniciou. Cada diretor ficou à frente da venda 
de 15 ingressos, tendo eles uma numeração específica. A compra pode 
ser feita tanto presencialmente (ao entrar em contato com um diretor) ou 
de forma remota (entrando em contato via WhatsApp e E-mail com a 
Associação). O valor do ingresso para Associado e terceirizados ficou R$ 
60,00, enquanto para os demais ficou R$ 80,00. A diretora Mariana Braga 
Coutinho vai conversar com o buffet para saber a regra para entrada de 
crianças, até que idade não paga ou paga meia. 

Enquete PGD: A enquete sobre o PGD será enviada aos associados 
ainda hoje. O formulário sofreu algumas alterações depois de uma 
conversa do diretor Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández com Juliana 
Dias, quando se concluiu que seria melhor manter um foco maior em 
questões sobre a Portaria. O diretor executivo escreverá um informe para 
ser encaminhado junto ao formulário pelo e-mail aos colaboradores. O 
diretor Frederico Moyle Baeta de Oliveira disse que está havendo também 
uma avaliação do PGD pelas coordenações, via comitê e sugeriu que 
ASÁGUAS se articule com as coordenações/comitê de maneira a que a 
enquete possa subsidiar essa avaliação. 

 

 
Daniel Jordão de Magalhães Rosa 

Diretor Administrativo 


