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7a 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: Carlos Alberto Perdigão Pessoa, Frederico Moyle Baeta de Oliveira, 
Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández, Mariana Braga Coutinho e Pedro Cunha 
Ausentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Daniel Jordão de Magalhães 
Rosa, Marcelo Santana Costa, Nelson Neto de Freitas e Vitor da Silva Santos 
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 
 

1. Informes 
Happy Hour: A diretora social, Mariana Braga, enfatizou a importância 
dos diretores adicionarem à planilha de controle os ingressos vendidos. A 
partir deste arquivo será feito uma lista a qual vai ser utilizada para o 
controle da entrada de convidados na festa. 
Alteração no estatuto: O diretor executivo da Aságuas entrou em contato 
com a assessoria da diretora-presidente da Agência para saber mais 
informações sobre a possível atualização do estatuto. Foi informado que 
ainda nesta semana a divulgação deve acontecer para a conscientização 
de todos os servidores.  
2. Pautas 
PGD: Está programada uma alteração no PGD para o dia 24 deste mês. 
O diretor administrativo, Frederico Moyle, enfatizou a agilidade para a 
divulgação e fechamento da enquete compartilhada com os associados, 
pela a Aságuas. As alterações envolvem mudanças na portaria, além da 
pauta para abertura do segundo processo seletivo. Foi decidido entre os 
diretores que seja feita uma chamada para os associados responderem a 
enquete a qual será fechada na sexta-feira, dia 18. 
Reunião Aberta: O diretor Gonzalo Álvaro entrou em contato com a 
assessoria jurídica da Aságuas para solicitar uma atualização de todos os 
processos judiciais atuais da associação. O advogado Leandro sugeriu 
que fosse feita uma reunião aberta com os associados para que fosse 
apresentado aos associados o status e procedência de cada caso. foi 
sugerido que a reunião aberta ocorresse segunda-feira, às 11h. 
Homenagem: Foi sugerido pelo diretor executivo, Gonzalo Álvaro, uma 
homenagem aos associados que faleceram no período da quarentena. As 
considerações seriam prestadas na presença dos associados no decorrer 
da confraternização de final de ano da Aságuas. Além disso também foi 
concordado que a sala da Aságuas receberia o nome de um dos falecidos, 
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Valmir José de Macedo, que à época era Diretor Administrativo da oitava 
diretoria da associação. 
 

 
 
 

 
 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández 
Diretor Executivo  
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