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1a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2022/2024) – Dia 29.10.2022, das 17:00h às 19h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

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

1. Informes 
Registro da ata em cartório: O diretor executivo (Gonzalo Álvaro) e o 
diretor financeiro (Carlos Perdigão), estarão à frente do registro da ata da 
AGO de eleição da nova gestão, no cartório.  
Ajustes das contas bancárias: Flavia Simões transferiu para Carlos 
Perdigão R$15.000,00. A transferência foi realizada para que os novos 
diretores pudessem executar pagamentos durante o período de 
congelamento da conta que acontece por conta da transição das 
diretorias.   
Ação do PSS sobre adicional de férias: O ex-diretor Dhalton Ventura 
está à frente de uma lista com os nomes dos associados de 2012. A 
nomeação dos associados da época é necessária para que a assessoria 
jurídica da Aságuas consiga conferir se todos estão sendo pagos 
corretamente pela causa ganha na justiça.  O diretor Nelson Neto de 
Freitas assumirá a continuidade do processo. 
Horário da reunião: Foi discutido entre os novos diretores o horário e dia 
da reunião semanal da diretoria. Desse modo, os diretores presentes 
sugeriram que a 2ª reunião de diretoria da Aságuas ocorresse na 
segunda-feira, às 11h, como um primeiro teste.    
Assessoria de Comunicação: Como sugestão da antiga reunião, foi 
informado o desejo e a possibilidade de contratação de uma assessoria 
de comunicação para Aságuas. A questão foi pontuada para ser discutida 
entre os diretores futuramente, mas tanto o diretor Gonzalo Álvaro como 
a diretora Mariana Braga se colocaram à disposição para estar à frente 
da comunicação da Associação.   
Acompanhamento do teletrabalho: A ex-diretora Juliana se tornou 
representante dos servidores no comitê de acompanhamento do 
teletrabalho. Desse modo, o diretor Frederico Moyle sugeriu ficar à frente 
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do assunto e ser o interlocutor da diretoria com o teletrabalho, sendo ele 
quem entrará em contato com Juliana para mais atualizações. 
Representação no Fórum das Associações: Com a mudança de 
gestão, Pedro Cunha e Gonzalo Álvaro estarão representando a 
Associação no Fórum. 
Implementação da nova contribuição mensal: A nova diretoria deverá 
cadastrar os novos valores no sistema do Serpro. Como dito na AGO, os 
atuais diretores terão a ajuda da diretora Flavia Simões e do diretor 
Dhalton Ventura para executar esta tarefa. Além disso, também está nas 
mãos da 10ª diretoria a revisão orçamentária e dos investimentos da 
Associação na poupança.  
Digitalização do cadastro dos associados: O cadastro geral dos 
associados é impresso e guardado na sala da Aságuas. Seria necessário 
a digitalização desses arquivos para uma leitura total e mais segura dos 
colaboradores. 
 
2. Pautas 
Lista Tríplice e enquete: A diretora Ana Cristina colocou no 
planejamento da Aságuas a estruturação da Lista Tríplice. A ideia é que 
o documento possa ser feito com tempo suficiente para ser bem elaborado 
e divulgado. Também foi sugerido pela diretora que fosse feito uma 
enquete para saber as principais causas de desfiliação dos associados. 
Ambas as causas ficaram em aberto para serem discutidas futuramente.  
Nome da Associação: Alguns dos associados entraram em contato com 
a Aságuas solicitando a atualização do nome da Associação de acordo 
com o novo nome da ANA. Mas, para isso, seria necessário uma mudança 
no estatuto. Desse modo, foi sugerido pelos diretores da alteração ocorrer 
somente no nome fantasia. Além disso, também foi proposto um novo 
desenho da logo. A questão ficou em aberto para ser discutida 
futuramente com os diretores. 
Mudança de plataforma: Também foi sugerido pelo diretor executivo, 
Gonzalo Álvaro, a mudança de plataforma para registros e reuniões da 
Aságuas. A ideia é que os arquivos e encontros virtuais da Associação 
passem a ser feitos pelos aplicativos do Google ou em uma rede em 
vínculo com a ANA. A questão ficou a ser decidida pelos diretores Nelson 
Neto, Frederico Moyle e Daniel Jordão.    
Reunião com a Direc: O diretor executivo, Gonzalo Álvaro, encaminhará 
ofício para a diretoria colegiada da ANA comunicando a composição da 
nova diretoria da ASÁGUAS. 
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