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4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2022/2024) – Dia 18.10.2022, das 11h às 12h 
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, Mariana 
Braga Coutinho, Nelson Neto de Freitas, Pedro Cunha, Vitor da Silva Santos e 
Rubens Maciel Wanderley. 

Ausentes: Daniel Jordão de Magalhães Rosa e Marcelo Santana Costa 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Plataforma própria: Como foi sugerido nas reuniões anteriores, o diretor 
Frederico Moyle criou uma conta da Aságuas no Teams sem qualquer 
vinculação com a ANA. Cada um dos diretores recebeu um e-mail 
cadastrado que possibilita a participação dos integrantes da equipe em 
reuniões e arquivos compartilhados no perfil. A diretoria pretende fazer as 
próximas reuniões semanais por meio deste novo perfil da Aságuas até 
que o período de teste expire.  

Atas de reunião: Os diretores administrativos, Daniel Jordão e Vitor da 
Silva, ficarão à frente da assinatura das atas das reuniões de diretoria da 
Aságuas que acontecem semanalmente.   

Estágio presencial: O diretor Gonzalo Álvaro sugeriu o comparecimento 
presencial da estagiária da Aságuas na ANA cerca de duas vezes por 
semana. Para uma melhor organização, será feito um cronograma no qual 
esclarecerá os dias que a estagiária prestará serviços de forma remota e 
presencial.  

Ata da AGO: A ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de setembro 
tem como pendência apenas o RG e a CNH de alguns dos diretores 
eleitos. Os diretores ficaram de enviar ao diretor executivo, Gonzalo 
Álvaro, os documentos. 

 

2. Pautas 

Festa das crianças: A festa do Dia das Crianças acontecerá nesta 
semana, 20 de outubro, e será realizada no Complexo da ANA. A ASCOM 
está à frente de toda a organização, enquanto a Aságuas está fornecendo 
apoio financeiro. Foi discutido com a diretoria a possibilidade da 
participação da Bandana na festa, no entanto, caso não seja possível, a 
Aságuas ajudará com um custo de R$ 500,00 para a contratação de um 
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músico no evento. A diretora Mariana Braga também informou que a 
segurança das crianças será responsabilidade dos pais ou responsáveis, 
os quais devem acompanhá-las durante a festividade.  

 

PGD: O diretor Pedro Cunha entrou em contato com a Diretora-
Presidente, Verônica Sánchez, para falar sobre a ideia da Aságuas de 
fazer uma enquete sobre o PGD. A diretora informou que a diretoria da 
ANA está buscando outros meios mais confiáveis para obter essas 
respostas dos servidores. A Aságuas ainda pretende compartilhar com os 
associados uma enquete sobre o assunto para esclarecer dúvidas, como: 
prestação de conta e assinaturas no sistema. O resultado da enquete será 
referência de uma das pautas que será discutida em uma futura reunião 
presencial da Associação com a Direc.  

  

Festa de fim de ano: A diretora Mariana Braga compartilhou com os 
demais diretores o orçamento para a realização da festa de fim de ano. O 
valor total do aluguel foi de R$ 1500,00, o qual incluiu a contratação do 
espaço e do buffet. Já outros serviços, como banda, bebidas e barman, 
serão contratados por fora. A ideia é que a Aságuas compre os insumos 
das bebidas, enquanto pague a diária de um barman para a preparação 
dos drinks. Além disso, a diretora pretende separar um valor do orçamento 
para a decoração do local e estabelecer os valores dos ingressos de 
entrada que serão compartilhados com os associados. A festa está 
programada para acontecer no dia 18 de novembro.  

 

 

 

 

Vitor da Silva Santos 

Diretor Administrativo - Suplente 
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